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Bazalty wołyńskie.
(Sur les basaltes en Volhynie [Pologne]).
Napisał

MARJAN KAMIEŃSKI
(z 2 rysunkami w tekście i 3

Skały wulkaniczne, występujące w dorzeczu Horynia na
północ od Równego były od wielu lat przedmiotem badań za
równo geologicznych, jakoteź petrograficznych. Ostatnie szcze
gółowe monograficzne opracowanie tych skał zostało opubliko
wane przez Pfaffiusa w r. 1886. Jakkolwiek praca tego
autora odznaczała się wielką ścisłością i wszechstronnością,
jednak ze względu na rozwój współczesnej petrografji wyniki
w niej podane wymagały rewizji. Odnosi się to szczególnie do
analiz chemicznych ze względu na rozwój metod, stosowanych
w dzisiejszej chemji analitycznej.
Po ukazaniu się monografji Pfaffiusa dostarczano dal
szych szczegółów, odnoszących się przedewszystkiem do geolo
gicznego występowania tych skał. Tut ko wski i Małkowski
odkrywają poza Berestowcem i Złaźnem dalsze punkty wystę
powania bazaltów w okolicach Policy i Micka. W ten sposób
zostaje uchwycona linja występowania tych skał, biegnąca
z północnego zachodu ku południowemu wschodowi. Z drugiej
strony wzrosło w odrodzonej Polsce ogromne zainteresowanie
się temi skałami z punktu widzenia technicznego. Dane po
wyższe skłoniły mnie do podjęcia ponownego opracowania ba
zaltów wołyńskich.
„Kosmos** 1929.

(1)
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Korzystając z zasiłku Komisji Fizjograficznej Polsk. Akad.
Umiejętności przeprowadziłem w r. 1926—1928 studja w terenie,
mianowicie w Berestowcu, Złaźnem, Micku i Policy, skąd ze
brany materjał poddałem opracowaniu w Instytucie Mineralogji
i Petrografji Uniwersytetu J'. K. we Lwowie.

Część petrograficzna.
Pierwszą wzmiankę o bazaltach z Berestowca i Złaźnego
podaje w r. 1862 Tyszeckij *), który określił je jako anamezyt. Blumel2), który badał mikroskopowo i chemicznie
te skały nie godził się na określenie ich jako anamezyt;
sądził on, że równie dobrze można uważać je za melafiry.
Dla uniknięcia więc niejasności daje im nazwę bardziej ogólną
trappu. Karpińskij3) znów wraca do nazwy anamezytu,
uważając bazalty wołyńskie za jedne z najlepszych przedsta
wicieli skał tego typu.
Pfaffius4), który ogłosił w r. 1886 wyczerpującą mografję na temat „anamezytu wołyńskiego" sprzeciwia się okre
śleniu skał wołyńskich Tyszeckiego i Karpińskiego,
opierając się głównie na przyjętej w r. 1882 przez kongres
geologiczny klasyfikacji Rosenbuscha, która określa bazalty,
jako skały wyłącznie potrzeciorzędowe o składzie mineralnym:
plagjoklaz, augit, oliwin i tło szkliste.
Karpińskij skonstatował w bazaltach wołyńskich obe
cność oliwinu. Pfaffiusowi minerał ten nie był znany z po
wyższych skał. Przyjęty wreszcie dla tych skał przedtrzeciorzędowy wiek geologiczny przez ówczesnych badaczy skłonił
Pfaffiusa do nadania im nazwy „porfirytu augitow e go".
Pierwsze badania chemiczne na tym materjale zostały wy
konane przez BI u m e 1 a i Pfaffiusa. Ich analizy przytaczam
też w dalszej części, tutaj podkreślam jednak pracę Pfaf') Kijewskija Uniwiersitietskija Izwiestija. 18G2.
2) Kijewskija Uniwiersitietskija Izwiestija. 1867.
3) Nauczno-istoriczeskij sbornik, izdannyj Górnym Institutom. Pe
tersburg 1873.
*) Opis tak zwanego „Anamezytu Wołyńskiego", znajdującego się
koło miasta Równego, w gub. Wołyńskiej. Pamiętnik Fizjograficzny. Tom
VI. Warszawa 1886.

(2)
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fiusa, którego monografja, dotycząca opisywanych, skał, była
w owym okresie wzorem analizy petrograficznej. Poza spostrze
żeniami geologicznemi zajął się on przedewszystkiem jak naj
szczegółowiej opisami mikroskopowemi i chemicznemi. Bazalt
z Berestowca i Złaźnego przedstawia Pfaffius jako skałę
drobnoziarnistą, barwy czarnej, wpadającą w granatową, w której
niepodobna odróżnić bez pomocy mikroskopu oddzielnych skła
dowych części. Badane przez niego szlify wykazały następu
jący skład mineralny: skaleń, piroksen, magnetyt i ilmenit,
tło szkliste, wreszcie minerały chlorytowe, określone przez
Pfaffiusa jako „rozmaite produkty rozkładu augitu, plagjoklazu i szklistej masy". Skaleń został oznaczony jako labrador,
piroksen jako augit.
Ze studjów chemicznych Pfaffiusa należy wymienić
analizy wyodrębnionych minerałów, mianowicie augitu, plagjoklazu i szkliwa, Ciekawem było znalezienie przez Pfaffiusa,
również i Karpińskiego żelaza metalicznego w skałach do
rzecza Horynia. Karpińskij1) otrzymał je w ilości 0’64%,
Pfaffius w ilości 0'04 przy użyciu dwóch metod, mianowicie
Andrewsa i Pilitza.
Z nowszych badań należy wymienić tutaj ogólną charakte
rystykę bazaltów wołyńskich, podaną przez Małkowskiego2),
uwzględniającą już nowe, bardziej na północ odkryte miejsca
występowania tych skał, mianowicie w Micku i Policy.
Zajmowano się ponadto kwestją nowo odkrytych w Berestowcu tufów i brył sanidynitowych, występujących wtychtufach.
W krótkim komunikacie3) podałem wiadomość o wystę
powaniu w spągu słupów bazaltowych w Berestowcu skały
warstwowanej, ilastej, barwy ciemno-czerwonej, mającej wszelkie
cechy tufu bazaltowego.
Małkowski4) również zainteresował się tą skałą, wy
stępującą w spągu bazaltów w Berestowcu. Uważa on ją za
>) 1. c.
’) Rozmieszczenie i warunki występowania bazaltów w dorzeczu
Horynia. Sprawozdania P. I. Geolog. Tom III. zeszyt 3—4. Warszawa 1926.
3) Tufy wulkaniczne w Berestowcu. Kosmos T. 52. Zeszyt III—IV.
Lwów 1927.
*) Nowe spostrzeżenia nad występowaniem bazaltów berestowieckich.
Posiedzenia Naukowe P. Inst. Geolog. Nr. 19—20. Warszawa 1928.

(8)

678

M. Kamieński

psammit, zapadający ku zachodowi pod kątem, wynoszącym
około 5°. Występujące w tym „psammicie“ otoczaki skał wulka
nicznych są wedle Małkowskiego odmienne od bazaltów
berestowieckich, a swym składem chemicznym odpowiadają trachitom. Wykazują one „znaczną przewagę potasu nad sodem
przy zawartości około 60% SiO2u.
Prof. Tokarski1) zajął się szczegółowem opracowaniem
brył, występujących w opisywanych tufach. Opisuje je, jako
skały jasno-szare, z odcieniem popielatym lub niebieskawym,
o teksturze wyraźnie gąbczastej, bądź też migdałowcowej.
Z charakterystycznych cech mikroskopowych tej skały należy
podkreślić obecność sanidynu. Analiza chemiczna, wykonana
przez prof. Tokarskiego wykazuje dużą przewagę potasu
nad sodem (K2O 10'87%, Na2O 0'75%). Normatywny skład mi
neralny, obliczony na podstawie analizy chemicznej wykazał:
kw. 8'7, ort. 63'9, alb. 6'3, an. 0'7, hy. 2'1, mt. 2T, ilm. 2T,
ap. 0'7. Prof. Tokarski określa tę skałę jako sanidynit
typu berestowieckiego.
Przechodząc do zestawienia własnych spostrzeżeń i wy
ników prac laboratoryjnych zaznaczę, iż bazalty wołyńskie
będę opisywał według miejscowości ich występowania, kierując
się od SE ku EW, to jest od Berestowca do Pilicy (Dołhego
Pola).

Berestowiec.
Miejsc występowania na obszarze tej gminy jest kilka.
Podaje je Pfaffius2), podobnie jak Małkowski3). Ostatni
autor zanotował w r. 1922: 1. „naturalne obnażenia tej skały
przy cmentarzu w Berestowcu, kolo mostu, po obu brzegach
Kropiwniczki, 2. w kierunku NE i w odległości około pół km.
od wsi Berestowiec, na wzgórzu przy wiartaku według relacji
mieszkańców został odnaleziony bazalt przy kopaniu studni
w głębokości około 7 m i t. d., 3. kamieniołomy na wschód od
dworu, eksploatowane, lub też porzucone, założone w liczbie
kilku na obszarze dworskim i włościańskim.
i) O sanidynicie w Berestowcu na Wołyniu. Kosmos T. 53. Zesz. IV.
’) 1. c.

») 1. c.
(4)

Bazalty wołyńskie.

679

Najlepszych obnażeń, pozwalających na dokonanie wielu
obserwacyj dostarczają kamieniołomy, należące do „Towarzystwa
Eksploatacji Kamieniołomów^ Widzimy tu, iż bazalt występuje
w postaci słupów przeważnie pięcio i sześciościennych. Widoczne

Rys. 1.
Szkic sytuacyjny miejsc występowania bazaltów wołyńskich,
(według Małkowskiego).

są^równieź, ale bardzo rzadko słupy czworościenne i trójścienne,
mają one jednak pewne cechy oddzielności wtórnej, spowodo
wanej kliwaźami, o kierunku NW—SE (hora 10), i NE—SE
(hora 4).
(5)
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Pomiary slupów wykazały duże wahania w wielkości
ścian. Najliczniejsze są ściany długości 20—80 cm. Jednakże
znane są i o długości 100-centymetrowej.
Słupy ułożone są normalnie pionowo (Tabl. I, fot. 1), nie
które partje wykazują jednak zdeformowania (Tabl. I, fot. 2),
co można zauważyć np. w kamieniołomie położonym na gruncie
Nikity Tarchonia.
Małkowski (1. c.) wiąże te deformacje z istnieniem
„ruchu skorupy ziemskiej (już po utworzeniu się bazaltów), który
wyraził się pochyleniem ku północy obszaru przeciętego linją
występowań bazaltów11. Czy jednak powyższych deformacyj nie
należy raczej związać z przebiegiem powierzchni ostygania
magmy, trudno narazie zadecydować. Szybki rozwój kamie
niołomów i stąd zwiększona ilość punktów obserwacyjnych
pozwoli niewątpliwie kwestję tę w przyszłości wyjaśnić.
Szczeliny kliważy wypełnione są żyłami chalcedonowemi
barwy szarej lub zielonawej, niekiedy wapiennemi, lub też szarą
i szaro-zieloną masą, będącą produktem rozkładu bazaltów.
Szczeliny między słupami bazaltu wypełnia również szara
masa zwietrzałego bazaltu. Wśród niej występuje czasami zie
mista substancja zielona, którą na podstawie wyników anali
tycznych można było zdefinjować jako seladonit.
Bazalt. Berestowiecki bazalt jest skałą czarną, drobnokrystaliczną o strukturze typowo intersertalnej. (Tabl. II, fot. 1).
Tabliczkowate plagjoklazy, silnie spłaszczone według ściany
(010) są rozrzucone bezładnie. Miejsca między niemi zajmują
mniejsze lub większe ziarna piroksenów i szkliwo. Tlenki że
laza (magnetyt i ilmenit), rozwinięte w bezkształtnych grudkach,
rozrzucone są w szlifach równomiernie. Tu i ówdzie wolne
przestrzenie wypełnia zielonawa substancja chlorytowa, wystę
pująca albo w agregatach bezładnych, albo też włóknistych,
a wówczas o kierunku włókien prostopadłym do brzegu.
Skalenie tworzą tabliczki, które są polisyntetycznie
zbliźniaczone wedle prawa albitowego, mniej licznie periklinowego. Z reguły dołączają się tu zrosty karlsbadzkie, rzadziej
bawenowskie. Budowa pasowa jest naogół niewyraźna. Obok
tabliczek bardzo drobnych, które niekiedy spadają do submikroskopowych rozmiarów, spotykamy tu w niewielkiej ilości
(6)
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i większe okruchy. Pomiędzy temi skrajnemi wielkościami
istnieją przejścia, wobec czego wyróżnienie dwóch oddzielnych
generacyj skaleni, odpowiadających dwom fazom krystalizacji
nie jest możliwe.
Pomiar znikania światła wykonany na kilkunastu okru
chach wykazał w rdzeniu Ał>28 An72—Ab33 An67, w obwódce
j4638 An62—Abit An56. Charakter optyczny zawsze dodatni,
wobec czego należy przeciętny skaleń bazaltu berestowieckiego
zaliczyć do rzędu labradoru. W rdzeniach labrador staje się
bardziej zasadowym, zbliżając się do bytownitu, w obwódkach
jest natomiast kwaśniejszy.
Pirokseny prawie bezbarwne, lub blado-żółto zabar
wione, są pozbawione wyraźnego pleochroizmu. Tworzą one
naogół nieregularne ziarenka, które są wyraźnie ksenomorfijne
wobec skaleni, a automorfizm objawiają tylko w stosunku do
tła szklistego. Bliźniaki wedle (100) są dość pospolite. Z cech
optycznych należy wymienić następujące: charakter optyczny
dodatni, 2 P„=30—45°, c : y=średnio 41°, y — a=0’0269—0’0267,
dyspersja osi B bardzo słaba.
Powyższe właściwości optyczne wskazują, iż piroksen ten
należy do typu augitu diopsydowego o małej zawartości
glinki i niezbyt wielkiej ilości żelaza.
Centralne partje niektórych ziarenek piroksenu zwłaszcza
większych wykazują nieco odmienne cechy optyczne. Miano
wicie dwójłomność jest słabsza, y—a=0’0211—0’0246, kąt osi
optycznych jest znacznie mniejszy, 2 F„=16—30°. Kąt c : y pozostaje naogół ten sam co w obwódce. Te cechy wskazują na
przewagę metakrzemianu magnezji nad krzemianem wapnia
i żelaza w składzie chemicznym tego piroksenu. Odmiana ta
zbliża się zatem do t. zw. diopsydów magnezjowych, czy też
do bogatych w magnezję augitów, t. zw. pigeonitów x). Nie
dziwi to, jeśli zważymy, że w„normie“ obliczonej ze składu
chemicznego mamy znaczną przewagę krzemianu magnezjowego
nad wapniowym.
') Na obecność pigeonitów w bazalcie berestowieckim zwrócił pierwszy
uwagę Dr. K. Smulikowskiw okresie pobytu w pracowni prof. B ec k e g o
w Wiedniu. Oznaczenia mikroskopowe bazaltu z Berestowca, dokonane
przez Dr. K. Smulikowskiego zostały wyżej zacytowane.

(7)
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Szkliwo wypełniając intersertalnie wolne przestrzenie
przedstawia się jako masa izotropowa, barwy szarawej, lub
brunatnawej, mętna i nieprzeźroczysta, czasami czysta i prawie
bezbarwna. Jest ono przepełnione bardzo delikatnemi mikrolitycznemi igiełkami, które należą przeważnie do apatytu, dalej
mikrolitami piroksenów i skaleni, wreszcie delikatnym pyłem
tlenków żelaza.
Substancja chlorytowa występuje tu w dwóch po
staciach. Na brzegach, tam gdzie styka się z innemi minera
łami, przybiera postać włókien, ułożonych równolegle względem
siebie, a prostopadle do granicy styku. Tutaj posiada ona wy
raźny pleochroizm o barwie intensywnie zielonej w kierunku
równoległym do włóknistości, bledszej zaś, źółto-zielonej w kie
runku prostopadłym. Oś włókien odpowiada kierunkowi optycz
nemu y. Dwójłomność stosunkowo wysoka, dorównywa, a może
nawet przekracza dwójłomność piroksenu. Współczynnik zała
mania wyższy niż balsamu kanadyjskiego, a nawet wyższy niż
współczynnik załamania plagjoklazów.
Partje centralne tej substancji są wypełnione przez masę
blado-zieloną, czasami bezbarwną i zupełnie izotropową, posia
dającą znacznie niższy współczynnik załamania niż odmiana
brzeżna, włóknista. Charakteryzuje się ona nieregularnemi, de
likatnemi linjami spękań. Jej wygląd przypomina gel.
Obydwie te substancje wnikają często w postaci drobnych,
delikatnych żyłek pomiędzy listewki skaleni, oraz ziarenka pi
roksenów i tlenków żelaza. Większe ich nagromadzenia przy
pominają strukturą przekroje agatów. Mniejsze skupienia wy
kazują brak dwóch opisywanych postaci, a wówczas składają
się one z bezładnych agregatów.

W bazalcie z Berestowca często spotykamy „oczka11, do
chodzące niekiedy do 1 cm średnicy, które przedstawiają się
makroskopowo jako substancja ciemna, szklista. (Tabl. III, fot. 3).
W mikroskopie okazało jedno z takich „oczek" ciekawą budowę,
mianowicie składa się ono z 2 części — jedna zajęta jest przez
szklistą, przepełnioną mikrolitami masę ciemno-szarą, druga,
ostro odcinająca się od pierwszej, wypełniona jest przez jedno
rodną i całkiem izotropową substancję barwy jasno-brunatnej,
18)

683

Bazalty wołyńskie.

spękaną nieregularnie, posiadającą wygląd partyj centralnych
opisanej już substancji chlorytowej. Obydwie opisywane partje
odgraniczają się wzajemnie, a również od samego bazaltu cie
niutką powloką substancji włóknisto - sferolitycznej , barwy
ciemno-brunatnej.
W innem obserwowanem „oczku" można było zauważyć
brak partji szklistej ; występuje natomiast tylko druga substancja
z temi samemi brzeźnemi cechami.
Skład mineralny bazaltu berestowieckiego, obliczony me
todą Rosi wala przedstawia się w procentach następująco:
plagjoklazu 38’5, piroksenu 29'0, tlenków żelaza 6-5, szkliwa
18-0, substancji chlorytowej 8‘0.
Analiza chemiczna wykazała następujący skład:

Bazalt. Berestowiec.
II.
Pfaffius
% wag.

III.
autor
% wag.

63-42
15-08
—
17-13
—
2-24
8-72
325
ślad
j 2-341)

49-10
19-84
346
8-62
—
2-61
895
2-92
0-53

0-85
ślad
—

1-96
0-21
—
100-44

50-46
13-63
8-24
5-61
0-20
5-36
9-24
1-77
0-97
0-61
1-15
2-32
0-15
0-10

I.
Blumel
% wag.

SiO,

Al2O2
Fe^O^
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
k2o
h2o+
h2o-

TiO,

co2
Suma .

103-03

2-342)

*) i strata

’) i części lotne.
O)

99-81

stos,
mol.X1-000

841
134
51
78
3
134
165
28
10
34
64
29
1
2

684

M. Kamieński

Normalny skład mineralny, obliczony amerykańską metodą
C. I. P. W. przedstawia się następująco:

13-14
5-56

CaSiO3 7-77
di. MffSiO3 6-70
FeSiO3

15-20
25-85

hy.

14-47

mt.
ilm.

11-83
4-41

MgSiO3 6'83 ]
ap.
034
■ 696
kalcyt 0-20
FeSiO3 0-13

Parametry magmowe: (II) III. 4. 4. 4.
Obok własnej analizy bazaltu z Berestowca podałem ana
lizy (I, II,) tej skały, wykonane przez wyżej wspomnianych
autorów (1. c.). Analiza III, moja, odbiega znacznie od po
przednich, zwłaszcza uderzającą jest różnica w pozycji glinki.
Na zbytnio przesadzoną pozycję glinki u Pfaffiusa zwrócił
już uwagę Morozewicz 4), usprawiedliwiając analityka ówczesnemi metodami, „które grzeszyły w oznaczeniu tlenków R2O3,
przesadzając ich ilość na niekorzyść tlenków ziemno-alka
licznych.
Pozatem w nowej analizie podwyższyła się pozycja #e2O3,
a obniżyła dla FeO. Również i ilość magnezji wzrosła przeszło
dwukrotnie.
Seladonit. Występująca w szczelinach między słupami
masa zielona przedstawia się w mikroskopie, jako substancja,
mająca wygląd agregatów blaszkowato-włóknistych, nadzwyczaj
delikatnych. (Tabl. III, fot. 2). Znikanie światła włókienek jest
proste. Dwójłomnośó znaczna. Kierunek osi włókien odpowiada
kierunkowi optycznemu y. Zabarwienie jest zmienne, przeważa
jednak odmiana intensywnie niebiesko-zielona, prostopadle do
włóknistości barwa blado źółtawo-zielona. Z tą odmianą pomie
szana jest w sposób nieregularny odmiana druga, bezbarwna
lub żółtawa o mniej widocznym pleochroiźmie. Równolegle do
włókien występuje barwa żółta, prostopadle do włóknistości
masa staje się bezbarwną. Inne własności zdają się być analo
giczne z odmianą zieloną. W niektórych partjach tej żółtej
odmiany pleochroizm zanika zupełnie, wówczas odmiana ta
*) O diabazie gór Świętokrzyskich. Sprawozdania P. I. Geologicznego
T. III. Zesz 1—2. Warszawa 1925.
(10)
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staje się całkowicie bezbarwną i zwykle posiada wtedy słabszą
dwójłomność.
Wśród skąpych zanieczyszczeń obserwujemy nieregularne
drobne ziarenka tlenków żelaza, nierównomiernie rozsiane
w szlifie. W tych tlenkach ukrywa się zapewne tytan, ozna
czony analitycznie.
Powyższa substancja zielona została zanalizowana. Jej
skład chemiczny jest następujący:
Charakterystyczną po
zycją w powyższej analizie
jest wysoka ilość potasu
przy minimalnej sodu,
52'58
876
SiO2
wreszcie duża przewaga
677
66
■4^2 O3
żelaza trójwartościowego
20'07
125
Fe2 O3
nad dwuwartościowem. Ce
FeO
333
46
chy powyższe pozwalają
—
MnO
ślad
określić
opisywaną masę
6'22
MgO
156
jako sela donit. Porówna
0'91
16
CaO
nie wyników analitycznych
1
0-05
Na2O
z
analizami, cytowanemi
35
K2O
3 33
przez
Doeltera1) po
375
6-75
h2o
twierdza to w zupełności.
2
015
TiO2
Kilka danych świad
—
ślad
p>o6
czy,
iż seladonit z Bere—
—
co2
stowca
zbliża się pewnemi
Suma.
10016
cechami do glaukonitu 2).
Żarzony w ogniu źółknieje,
przybierając rdzawą barwę. Trawiony w stężonym kwasie
solnym traci również swą barwę zieloną, pozostawiając jako
resztę żel krzemionkowy 3).
Tufy. Zostały one odsłonięte w czterech studniach wy
kopanych w obrębie kamieniołomów w Berestowcu. W głównej
masie są tufy rozwinięte jako jednorodny utwót pelitowy, barwy
% wag.

stos.
mol. X 1.000

*) Doelter. Handbucb der Mineralchemie. Tom II, str. 854. 1921.
2) Por. K. Smulikowski. O glaukonicie. Kosmos T. 49. Lwów 1924.
s) Podobne doświadczenia podaje Doelter przy opisie seladonitów

(1. o.).
(II)
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wiśniowej, miejscami na powierzchni zielonej. W mikroskopie
można zauważyć, iż utwór ten składa się z brunatnych, lub
zielonawo-brunatnych agregatów, przypominających przeobra
żone fragmenty szklistych produktów wulkanicznych.
Wśród tych utworów występują w kilku poziomach war
stewki zlepieńcowe, złożone z różnych okruchów skał wulka
nicznych, kwarcu i t. p. (Tabl. III. Fot. 3 i 4).
Niekiedy okruchy te dochodzą do znacznych rozmiarów,
a jak świadczą badania prof. Tokarskiego należą one w więk
szości do sanidynitów. Drobne otoczaki należy odnieść bądźto do
sanidynitów, bądźto do innych skał bardzo różnorodnych. Dla
scharakteryzowania tej różnorodności podaję narazie kilka jak
najbardziej ogólnych spostrzeżeń, które nasunęły się przy prze
glądzie szlifów. I tak spotykamy tu fragmenty skał dolerytycznych, złożonych z plagjoklazu zasadowego i z chlorytowych
produktów przeobrażenia piroksenów. Struktura tych skał jest
typowo intersertalna. Wielkość listewek plagjoklazów osiąga
niekiedy bardzo znaczne rozmiary, tak, iż fragmenty owe przy
pominają formy żyłowe gabra o faciesie diabazowem ł). W innych
otoczakach wielkość tabliczek skaleniowych maleje, schodząc
do rozmiarów mikrolitycznych, przyczem tło zlepiająoe je staje
się bardzo często nieprzeźroczystem skutkiem obfitości tlenków
żelaza. Nierzadkie są otoczaki skał stosunkowo jasnych, zbu
dowanych z gęstej tkaniny mikrolitycznych listewek skaleni na
wzór struktury trachitowej. Są również i takie ziarna, które
nie wykazują skrystalizowanych składników, lecz przedstawiają
się jako masa ciemno-brunatna, jednorodna, nieprzeźroczysta,
przepełniona jakgdyby delikatnemi pęcherzykami, bądź migdałkami, wypełnionemi wtórnemi produktami chlorytowemi. Obok
tych fragmentów, typowo wulkanicznego pochodzenia, spotykamy
w mniejszej ilości ziarna kwarcu, mikroklinu, mikropertytu,
wyjątkowo także blaszki muskowitu. Wszystkie powyżej wy
mienione fragmenty zlepione są nieokreśloną i nadzwyczaj nie
jednorodną substancją agregatową, przesiąkniętą tlenkami że
laza, miejscami ze skąpym udziałem kalcytu.
Analiza odmiany pelitowej tufu wykazała następujący
skład chemiczny:
i) A. Lacroix. Mineralogie de Madagascar. III.

(12)
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Tnf. Berestowiec.
% wag.

SiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na20
k20
h20

TiO2
PiO,

co2

Suma .

48-18
15-42
12-03
1-67
0-15
2-94
0-12
ślad
3-78
13-80
1-39
003
ślad
99-51

687

Sanidynit. Berestowiec1).

stos,
mol. X1-000

803
151
75
23
2
74
2
—
40
767
17
—
—

% wag.

02
O3
Fe2 O3
FeO
MnO
MgO
Ca O
Na2 O
k2 O

h2o+
h2o-

TiO2
PzOs
co2
FeS.,
Suma .

57-33
16-21
3-35
1-32
0-27
0-85
1-97
0-75
10-87
1-97
1-61
1-14
0-35
0-78
1-29
100-06

stos.
mol. X 1.000

1

955
158
21
18
4
21
35
12
115
106

14
2
18
—

Bazalty berestowieckie są obecnie intensywnie eksploato
wane przez Towarzystwo Eksploatacji Kamieniołomów11, spółkę
akcyjną w Krakowie, jako materjał na kostki i jako tłuczeń, bardzo
dobrej jakości technicznej. Świadczą o tern następujące cyfry:2)
Wytrzymałość na zgniecenie średnio 2.810 kg na 1 cm2.
Ścieralność wyrażona w gramach średnio 0'95.
Ścieralność wyrażona w cm’ średnio 0.37.
Kamieniołomy w Berestowcu połączone są kolejką wąskoto
rową ze stacją Lubomirsk (14 km), leżącą na szlaku Równe-Sarny.

Złażne.
Bazalty występują tu nad Horyniem w państwowych la
sach, należących do nadleśnictwa podłuźańskiego w t. zw. Ja
nowej Dolinie. W kamieniołomie obecnie nieczynnym leżącym
nad Horyniem, widzimy słupy, nieuwydatniające jednak tak
charakterystycznie oddzielności jak w Berestowcu. Słupy naj
częściej nie stoją pionowo, lecz są powyginane. W południowej
’) Dla porównania podaję analizę sanidynitu, wykonaną przez prof.
Tokarskiego (1. c.).
’) Por. Prof. J. Tokarski. Petrografja. Lwów 1928.

(13)
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części tego kamieniołomu, w partjach wyższych, przechodzi nor
malny bazalt w odmianę szklistą, której analiza, poniżej po
dana wykazuje pewne zasadnicze odstępstwa od analiz innych.
W stropie bazaltu występuje bezpośrednio pod utworami
osadowemi bazalt zwietrzały, barwy szarej, przypominający do
pewnego stopnia piaskowiec. Miąższość jego zmienna, wynosi
około 1 m.
Z inicjatywy p. Ministra Inź. A. Moraczewskiego w r. 1929
założyły władze państwowe nowe kamieniołomy na obszarze
lasów państwowych. Położone są one około 1 Jem na wschód
od rzeki Horynia. Energiczne roboty przygotowawcze, zatru
dniające około 500 robotników, przeprowadzony 18-kilometrowy
odcinek kolej i normalnotorowej z Kostopola do kamieniołomów
pozwalają sądzić o wielkości nowego przedsiębiorstwa.
Bazalt normalny. Cechami zewnętrznemi bazalt ten nie
różni się od berestowieckiego. (Tabl. II, fot. 2). W mikro
skopie możemy jednak zauważyć, iż w skale tej ziarno jest
drobniejsze i brak tutaj dużych listewek skaleni, widocznych
w bazalcie z Berestowca. Tlenki żelaza są obfitsze, a w stosunku
do listewek skaleni ziarna ich są większych rozmiarów. Uderza
tu prawie zupełny brak szkliwa. Sporadycznie trafiają się tu
ziarenka, wypełnione zieloną masą serpentynową, spękane nie
regularnie i poprzetykane jakąś silnie żelazistą substancją barwy
rdzawej. Są one naogół bezkształtne, niekiedy jednak posiadają
charakterystyczne przekroje, pozwalające uważać je za pseudomorfozy po oliwinie. Przypomnieć tutaj należy, iż Karpiń
skiemu1) znane były występowania oliwinu w bazaltach wo
łyńskich, na co jednak krytycznie zapatrywał się Pfaffius2).
Z bazalcie ze Złaźnego rola substancji zielonej, chlory towej jest mniej wybitna niż w Berestowcu. W niektórych
miejscach wolne przestrzenie między listewkami skaleni wy
pełnia wyraźnie ksenomorficzny kwarzec, który odgrywa rolę
ostatniego produktu konsolidacji magmy. Piroksen ma naogół
wyraźniejszą barwę żółtą. Zgadza zię to z „normą“, w której
istotnie widzimy większą ilość FeSiO3, związaną w piroksenach.
Strukturę skały możemy określić jako intergranularną ’).
*) 1. c.
’) 1. c.
3) Por. Cr. W. Tyrrell. The Principles of Petrology. London 1926.
(1'1)
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Analiza chemiczna dala następujące wyniki:
Bazalt normalny. Zlaźne.
Normatywny skład mine
stos.
% wag.
ralny
(według G. I. P. W.).
mol. X1000
kw. 4-74
or. 9-45
826
49-56
SiO2
ab. 17-82
142
14-49
Al2O3
an. 25-30
4-42
28
FetO3
CaSiO3 6-03
131
9-43
Fe O
di.< MgSiO3 3-10 11-90
MnO
2
0-17
FeSiO3 2-77
127
5-10
MgO
MgSiO3 9-60
8-50
152
CaO
. 17-39
2-10
34
FeSiO
3 7-79
Na2O
17
1-59
K2O
mt. 6-50
64
h20+
1-16
ilm. 3-80
1-31
73
h20ap. 0-34
25
203
TiO2
kale 0-60
1
0-20
Pto5
Parametry magmowe ba
0-28
6
CO2
zaltu normalnego ze ZłaźSuma . 100-34
nego . "III. '5. (3) 4. "4.
Bazalt szklisty. Ze Złaźnego opracowaną została po
nadto szklista odmiana bazaltu (Tabl. II, fot. 5), której pozycję
geologiczną określiłem powyżej. Jest to skała, którą nawet
makroskopowo wyróżnić można z łatwością, ponieważ jest ona
przepełniona „oczkami“ substancji szklistej.
W szlifie uderza przedewszystkiem duża ilość szkliwa.
Skalenie nie różnią się od opisywanych już labradorów.. Po
miary znikania światła wykazały średnio Abi5—An55. Listewki
ich są jednak większe, przewyższając czasami skalenie z ba
zaltu berestowieckiego. Są one często łukowato wygięte, prawdo
podobnie zdeformowane wskutek jakichś napięć przy krzepnięciu
magmy. Pirokseny wykazują tutaj cechy analogiczne do cech
piroksenów bazaltu berestowieckiego. Na obwódce 2 7a=30—45°,
w rdzeniach spada niekiedy 2 Va do 12°. <7:y=43°. Powyższe
cyfry świadczą zatem o obecności i w tej odmianie bazaltu
pigeonitó w.
Pirokseny i skalenie przerastają się nawzajem w sposób
bardzo ścisły, dając niekiedy obraz jak gdyby zrostów grano(15)
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Arowych. Tlenki żelaza (magnetyt i ilmenit) są w tej skale
obfite, mając często postać żerdkowatą. Substancja chlory towa,
tak włóknista, jak i izotropowa występuje obficie. Szkliwo prze
pełnione jest mikrolitami (skaleni, piroksenów, apatytów i t. d.)
i jest tak bogate w tlenki żelaza, że stało się prawie nieprze
źroczyste.
Pomiar metodą planimetryczną Rosi wala wykazał, iż
skała ta składa się procentowo z 22-1 plagjoklazu, 13-9 piroksenu, 77 tlenków żelaza, 42'3 szkliwa, oraz 13-9 substancji
chlorytowej.
Analiza chemiczna.

Bazalt szklisty. Zlaźne.
% wag.

SiO2
Al2O3
Fe2O3
Fe O
MnO
MgO
CaO
Na20
k2o
h20+
h2o-

TiO2
P&
CO2
Suma .

51-60
12-51
5-85
9-24
0-23
2-72
7-70
2-40
2-24
202
1-60
1-68
0-29
036
100-44

stos.
mol. X 1.000

860
123
37
128
3
68
138
39
24
112
89
21
2
8

Normatywny skład mine
ralny (według C. I. P. W.).
kw. 9-42
or. 13-34
ab. 20-44
an. 16-68
| CaSiO3 7-42
di.'MgSiO3 3-10 14-88
1 EeSiO. 4-36

y \FeSiO,

3-701
5-28]

8.98

mt. 8-58
ilm. 3-19
ap. 0-67
kale. 0'80
Parametry magmowe.
(II) III. 4". 3. (3) 4.

W analizie chemicznej bazaltu szklistego uderza pozycja
sodu i potasu, która w porównaniu z bazaltami normalnemi jest
wyższą.
W związku z występowaniem dużej ilości szkliwa w ba
zalcie szklistym widzimy również duże różnice w odpowiednich
pozycjach „normy“.
(16)
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Bazalt zwietrzały. W Zlaźnem w stropie bazaltów,
a pod utworami osadowemi występuje skala szara, piasczysta
o średniej miąższości 1 m. W mikroskopie możemy zauważyć,
iż skala ta jest zwietrzałą odmianą normalnego bazaltu. (Tabl. II,
fot. 6). Skalenie są tutaj stosunkowo dobrze zachowane, nato
miast pirokseny znikły zupełnie. Tlenki żelaza mają delikatne
naloty leukoksenu. Substancja chlorytowa i tutaj widoczna, wy
różnia się od chlorytowych produktów przeobrażenia piroksenów
swą czystością.
Analiza chemiczna.
Bazalt zwietrzały. Złaźne.
% wag.

Al2o3

FeO
MnO
Mg O
CaO
Na20
K2O
h2o +
h2o-

TiO2

47-26
19-27
10-62
1-48
o-io
1-35
5-11
1-88
1-65
4-08
5-33
1-43
0-20
ślad
99-76

stos,
mol. X1-000

788
189
66
21
1
34
91
30
17
227
296
18
1
—

Normatywny skład mine
ralny (według C. I. P. W.).
kw. 17-76
or. 9-45
ab. 15-72
an. 24-46
—
di.
MgSiO3 3 40
—
FeSiCh
mt. 0 93
ilm. 2-74
hem. 9 92
ap. 016
kor. 5-51

Analiza, jakoteź nor
matywny skład mineralny
co2
rzucają pewne światło na
Suma .
proces wietrzenia bazaltów,
będąc doskonałym sprawdzianem badań mikroskopowych. Widzimy przedewszystkiem, iż w procesie wietrzenia najmniej
ucierpiały skalenie, stąd też naogól niezmienione pozycje w skła
dzie normatywnym u „or. ab. i an.“. Brak natomiast cząsteczki
diopsydowej i nieznaczna ilość hyperstenowej świadczy o zgo
dności z obserwacjami mikroskopowemi, które wykazały zu
pełny zanik piroksenu w szlifie. Otrzymana duża ilość norma
tywnego kwarcu, wreszcie hematytu i korundu jest również
dowodem przeobrażenia się skały.
„Kosmos11 1929.

(17)
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Pfaffius analizował również bazalt zwietrzały. Określa
on tę skałę jako „zielonkawo-szarą glinę, która jest ostatecznym
produktem rozkładu bazaltu i która spoczywa bezpośrednio pod
warstwą kredy“. Wedle tego autora w kwasie solnym rozpuściło
się 67°/0, części nierozpuszczalnych zostało 330/q.

M i c k.
Bazalty, występujące w obrębie wsi Micka (kolonja Mutwica) zostały poraź pierwszy opisane przez Małkowskiego.
Mały kamieniołom o głębokości 2—3 m, założony w r. 1924
dostarczał bazaltu jako materjału do budowy kościoła w Koł
kach, wreszcie na fundamenty pod szkołę w Hucie Stepańskiej.
Obecnie eksploatują okoliczni włościanie tę skałę w drobnej ilości
dla własnych potrzeb.
Bazalt tutaj występujący nie wykazuje oddzielności słu
powej. Kierunek kliważy zgodny z kierunkiem obserwowanym
w Berestowcu (h. 11).
Makroskopowo skała ta nie różni się od bazaltów berestowieckich i złaźniańskich.
W mikroskopie można zauważyć, iż bazalt z Micka naogół nie odbiega od typu ze Złaźnego. (Tabl. II. fot. 3). Ziarna
minerałów są tu jednak mniejsze, tak, że i planimetrowanie
szlifu, jakoteż podanie bliższych danych optycznych minerałów
natrafia na duże trudności. Z wysokich współczynników zała
mania i wielkich kątów znikania światła u albitowo zbliźniaczonych listewek skaleni możemy wnioskować, że i tutaj wy
stępuje labrador. Pirokseny nie różnią się cechami optycznemi
od piroksenów Złaźnego. Częstsze są tutaj pseudomorfozy po
oliwinie, które wypełnia intensywnie zielona substancja cha
rakteryzująca się obfitem wydzieleniem tlenków żelaza. Nie
kiedy pseudomorfozy te są doskonale idiomorfijne. Tlenki że
laza występują licznie w postaci małych grudek. Nadzwyczaj
drobne intersticja między skaleniami zajmuje bezbarwna, izo
tropowa lub słabo dwójłomna substancja, która przechodzi nie
kiedy w substancję barwy zielonawej, prawdopodobnie chlorytową. Wobec nadzwyczaj drobnych rozmiarów tych intersticjów
oznaczenia mikroskopowego nie można było dokonać. Zapewne
w tej substancji ukrywa się „normatywny kwarzeo“. Skałę
przecinają nieregularne żyłki kalcytu.
(18)
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Analiza tej skały wykazała następujący skład:

Bazalt. Mlek (Mutwiea).
% waS-

NtO2
Pe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
k2o
h2o +
h2o-

TiO2

P,o5
co2
Suma .

47'90 .
15-28
683
5-62
0-15
6-19
10'34
2 12
1-38
1'42
1'61
1-29
016
0'13
100-42

mol. X1-000
stos.

798
150
43
78
2
155
185
34
15
79
89
16
11
30

Normatywny skład mine
ralny (według C. I. P. W.).
kw. 2'88
or. 8-34
ab. 17'82
an. 28 08
f CaSiO3 9-05]|
di.{ MgSiO3 7-00;[ 17'11
| FeSiO3 1-06 |1
y \FeSiO3

8-50]l 10-22
1-72 i

mt. 9 98
ilm. 2-43
ap. 0-34
kale.. 0'30
Parametry magmowe.
"III. 5. "4. 4.

Polica (Dołhe Pole).
Pierwszą wiadomość o występowaniu skały pokrewnej ba
zaltom berestowieckim w okolicy Policy podał Tutkowskij
w r. 1912. Małkowski opisując bazalt z Policy, podaje, iż
jest on bardzo podobny do bazaltu z Micka. Znalazł on po
nadto okaz bazaltu, wykształconego w postaci gąbczastej.
Mimo poszukiwań odmiany gąbczastej nie zdołałem od
szukać. Małe odsłonięcia bazaltu normalnie wykształconego wi
doczne są na zachód od Dołhego Pola. Kilka małych jam do
starczało materjału okolicznej ludności na własne potrzeby.
Między innemi ślady eksploatowanego bazaltu widzimy w funda
mentach cerkwi w Policy.
Pod mikroskopem dadzą się zauważyć tylko nieznaczne
różnice w stosunku do bazaltu z Micka. (Tabl. II, fot. 4).
Wykształcenie i wielkość ziarn analogiczne. W skale tej zdo
łano stwierdzić konoskopowo obecność kwarcu.
(19)
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Analiza chemiczna.

% wag.

SiO2
Al2 O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
h20+
h2o-

TiO2

P,o5
co2
Suma .

49-62
14-67
8-18
4-15
022
5-31
8-81
2-16
1-52
1-69
1-55
1-40
0-21
0-15
99-64

Bazalt Polica.
Normatywny skład minę
mol. X1-000
ralny (według C. I. P. W.)
stos.
kw. 8-94
or. 8-90
827
ab. 18-34
144
an. 2585
bl
(
CaSiO
3 6-38 ]
58
di.<MgSiO
s 5'50 < 11-88
3
- ]
133
157
. 1 MgSiO, 7-60
35
16
mt. 9-98
94
ilm. 2-74
86
hem. 1-28
18
ap. 0'67
2
kale. 0'30
3
Parametry magmowe.
II (III). 4 (5). (3) 4. "4.

Zakończenie.
Skały dorzecza Horynia możemy określić jako bazalty
plagjoklazowe, o składzie mineralnym: skaleń, piroksen, tlenki
żelaza, szkliwo wulkaniczne i substancja chlorytowa. Jako mi
nerały poboczne występują oliwin, lub też pseudomorfozy po oliwinie (Złaźne, Mick), wreszcie kwarzec (Złaźne, Mick, (?) Polica).
Kwarzec normatywny w tych skałach pozwala porównać
bazalty wołyńskie ze skałami analogicznemi z Madagaskaru,
które Lacroii1) określa jako sakalawity. Skały tego typu
określa ten badacz jako lawy czarne o facjesie bazaltowym.
Odróżnienie ich od bazaltów jest przeważnie nie możliwe bez po
mocy analizy chemicznej. Przeliczenie analiz na normę daje zawsze
pewną ilość krzemionki niezwiązanej tak, iż parametr trzeci
otrzymuje wartość 4. ze wszystkiemi przejściami stopniowemi
aż do wartości 5. Pomimo nadmiaru krzemionki mogą sakaliwity zawierać drobne ilości oliwinu. Kwarzec może być w nich
’) A. Lacrois. Mineralogie de Madagascar. III.

(20)

695

Bazalty wołyńskie.

wydzielony, lecz zwykle jest on ukryty. Ze względu na jakość
skaleni Lacroix wyróżnia sakalawity andezynowe, labradorowe, bytownitowe. W naszym przypadku mamy więc sakala
wity labradorowe.
W wykresie dyferencjacyjnym Niggliego (rys. 2) ba
zalty wołyńskie mieszczą, się między typem magmy normalnogabrowej, a gabro-diorytowej. Wszystkie wartości odpowiadają
magmie gabrowej Niggliego, natomiast względnie wysokie
si zbliża położenie punktów znacznie ku magmie gabro-diory
towej. Odpowiada temu nawet bazalt szklisty przy si 144. który
różni się jedynie nieco większem alk.
Bazalt z Micka ma stosunkowo niskie fm, zaznaczyć jednak
należy, że skała ta jest nieco zwietrzała.
W projekcji Niggliego umieszczony dla porównania
bazalt z Bardo (Góry Świętokrzyskie) *), pozycją swą nie odbiega
od bazaltów wołyńskich, co w pewnej mierze może świadczyć
o kommagmatyźmie tych skał2). Natomiast w projekcji odbie
gają znacznie od bazaltów wołyńskich melafiry i diabazy obszaru
Krakowskiego3), odpowiadając swemi pozycjami przejściu od
magmy granodiorytowej do diorytowej.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
G.
G.D.
D.

Parametry Niggliego

si

al

fm

Bazalt Berestowiec (autor) ....
Bazalt Złaźne (autor)..........................
Bazalt szklisty Złaźne (autor) . . .
Bazalt Mick (autor)..............................
Bazalt Polica (autor)..........................
Bazalt Bardo (J. Tokarski) ....
Diabaz hypersten. kwarc. Niedźwie
dzia Góra (Z. Rożen).................
Melafir Regulice (Z. Rożen) ....
Melafir Alwernia (Z. Rożen) . . .
Magma gabrowa Niggliego*) . . .
Magma gabrodiorytowa Niggliego .
Magma diorytowa Niggliego . . .

128-4
125-0
144-0
132-2
127-7
126-8

20-4
21-5
20'6
24-8
222
20-1

48-5
47-8
45-7
36-5
45-6
45-2

25-2 5-9
230 7-7
23-1 10'6
30-6 8-1
24-3 7-9
280 6-7

155-0
138-3
149-7
1080
135-0
155-0

23-7
220
22-8
21-0
24-5
29-0

415
36-4
38-0
520
42-5
350

20'2
27'4
24-2
21-0
230
22 0

c

alk

14-6
14-2
15-0
60
10-0
14-0

*) Por. J. Tokarski. O skale magmatycznej, odkrytej w Górach
Świętokrzyskich. Kosmos T. 46. Lwów 1921.
2) Por. J. Morozewicz. O diabazie Gór Świętokrzyskich. Sprawozd.
P. I. Geolog. T. III. Z. I —II. Warszawa 1925, str. 13.
’) Por. Z. Rożen. Dawne lawy W. Ks. Krakowskiego. T. XLIX.
Serji A. Rozpraw Wydz. mat.-przyrodn. Akad. Umiejęt. Kraków 1909.
‘) P. Niggli. Gesteins und Mineralproyinzen. Band. I. Berlin 1923.
(21)
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Część geologiczna.
Przedmiotem badań były również wiek i forma geologiczna
bazaltów wołyńskich. Odnośnie do tej ostatniej, postawiono
dwie tezy. Z jednej strony uważano bazalty za lakkolit, z innej
za zwykłą formę erupcji powierzchniowej.
Wspomniany już odkrywca i pierwszy badacz bazaltów
wołyńskich Tyszeckij (1. c.) stwierdził, że należy je odnieść
do epoki przedtrzeciorzędowej. Również Karpińskij (1. c.)
po szczegółowem zapoznaniu się ze stosunkami, panującemi
między bazaltami, a nadległemi wapieniami określił ich wiek
jako przedkredowy. Tak samo Pfaffius (1. c.) w rozdziale
trzecim swej monografji podaje wyniki badań geologicznych
nad utworami osadowemi Berestowca i Złaźnego stwierdzając,
iż na bazalcie spoczywa bezpośrednio kreda, której miąższość
np. w Złaźnem wynosi pięć stóp. Według tego autora stosunek
skał osadowych do bazaltów świadczy o przedtrzeciorzędowym
wieku bazaltów wołyńskich.
Siemiradzki1), wypowiadając się za dolnokredowym
wiekiem skał dorzecza Horynia, jako dowód przytacza fakt,
iż „w okresie tym, w przeciwieństwie do górnej kredy, obja
wiła się ożywiona czynność wulkaniczna, której śladami są
karpackie cieszynity oraz paleobazalty Krymu“.
W r. 1921 Morozewicz2) w czasie wycieczki do Zlaźnego, zwrócił uwagę, iż w stropie bazaltów, występujące skały
wapienno-kredowe wykazują ślady metamorfizmu kontaktowego.
W ślad zatem uznał Małkowski3) opisywane bazalty za
młodsze od znajdujących się w ich stropie skał formacji kredo
wej, a które w formie lakkolitu zastygły pod powierzchnią kredy.
Cz. Kuźniar4) czas erupcji tych skał związał z ruchami
górotwórczemi, które poprzedziły transgresję paleogeńską.
Spostrzeżenia prof. Tokarskiego i moje 5), których wy
niki zostały już częściowo w formie komunikatu podane, są
*) Geologja Ziem Polskich. T. II, str. 123—124. Lwów 1909.
2) Posiedzenia P. I. Geolog. Nr. 1, str. 7. Warszawa 1921.
3) Posiedź. P. I. Geolog. Nr. 5, str. 19. Warszawa 1923 i Spraw. P. I.
Geolog. Warszawa 192G.
•) Sprawozd. P. I. Geolog, str. 531. Warszawa 1932.
6) Prof. J. Tokarski. Petrografja Lwów 1928 i M. Kamieński.
Tufy wulkaniczne w Berestowcu. Kosmos T. 52. Lwów 1927.
(23)
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odnośnie do ostatnio przyjętej koncepcji wieku i genezy od
mienne.
W Berestowcu i Zlaźnem w stropie bazaltów występują
wapienie zbite, barwy jasno-brunatnej, przechodzące niekiedy
w druzgot, zawierający liczne odłamki krzemieniste. Gdzie
niegdzie wapienie te zwłaszcza w dolnej części występują w od
mianie zlepieńcowej (z otoczakami kwarcu). Występują one
w formie nieregularnych płatów o miąższości zmiennej, wyno
szącej kilka do kilkudziesięciu cm. Wapienie te charakteryzuje
wielka ilość skamieniałości, przedewszystkiem małży, ramienionogów i jeżowców. Przypominają one znane z innych obszarów
Polski wapienie skaliste tak, że na pierwszy rzut oka robią
wrażenie jury. Zbiór zebranej fauny odstąpiony do opracowania
nie został jeszcze oznaczony, nie mogę więc ściśle zdefinjować
wieku geologicznego tych wapieni. Faktem jest jednak, że spo
czywają one pod kredą turońską (normalnej facji). Występując
również i w szczelinach bazaltowych, mają one niekiedy zielone
naloty, które można wytłumaczyć wtórną infiltracją roztworów,
wyługowanych z bezpośredniego podłoża bazaltowego.
W wapieniach tych znachodzą się licznie otoczaki bazal
towe, dochodzące niekiedy kilkunastocentymetrowej średnicy.
Nie różnią się one ani strukturą, ani składem mineralnym od
zwykłego, z masywu wziętego bazaltu. Charakterystycznem jest
również, iż w szlifach partje graniczne tych otoczaków z wa
pieniami nie wykazują nawet śladu metamorfizmu kontaktowego.
Sprzeciwia się to wnioskom Małkowskiego (1. c.), który po
dobne otoczaki widział lecz o wielkości mniejszej, bo zaledwie
kilkumilimetrowej, uważając je za „kulki“ lawy bazaltowej,
które wcisnęły się w obręb wapieni i tam zakrzepły. Autor ten
przyjmuje to jako jeden z dowodów lakkolitowej formy geolo
gicznej bazaltów wołyńskich.
Otoczaki te są jednym z bardzo ważnych dowodów, prze
ciwstawiających się tezie o lakkolitowej formie bazaltów.
Drugim dowodem może być górna granica bazaltów, która
posiada znamiona abrazyjne, nie zaś kontaktowe.
Trzeciego dowodu dostarczają opisane już tufy z Berestowca, wśród których znachodzą się mniejsze i większe bryły
skał odmiennych od bazaltu, między innemi w przeważającej
ilości skał sanidynitowych.
(24)
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Fakt istnienia tufów w Berestowcu, rzuca nowe dane na
genezę skał dorzecza Horynia. Świadczą one najlepiej, iż ba
zalty należą do serji produktów wulkanicznych, nie zaś do
lakkolitu.
W Berestowcu mamy zatem do czynienia z wulkanem,
z którego dziejów znane nam są obecnie dwie fazy: erupcje
materjalów sypkich, które utworzyły wyżej opisane tufy i roz
laną na nich pokrywę bazaltową o miąższości kilkunastu metrów
dotychczas znaną, jako jedyna odsłaniająca się na tym obszarze
skała magmowa.
W ścisłym związku z Berestowcem pozostają znane nam
obecnie miejsca występowania bazaltów w Złaźnem, Micku
i Policy, tworząc w sumie szereg wulkanów, osiadłych wzdłuż
linji tektonicznej, należącej do systemu scytyjskiego. (Kuźniar).
Wedle uzyskanych ustnych informacyj zostały ostatnio
odkryte tufy również i w Micku. Prowadzone obecnie przez
Państw. Inst. Geolog, wiercenie na tym obszarze rzuci nie
wątpliwie garść nowych danych do historji wulkanów dorzecza
Horynia. Najprawdopodobniej pod tufami zalegają skały typu
sanidynitowego, tak licznie znachodzone w tufach berestowieckich, jako bryły rozmaitej wielkości.
Reasumując powyższe dane, musimy kontakt bazaltu z wyżejległemi wapieniami interpretować odmiennie niż Małkowski.
Wrócić musimy do dawniejszych poglądów, które reprezento
wali Tyszeckij, Karpińskij, Pfaffius i Siemiradzki,
stwierdzając, że bazalty dorzecza Horynia przedstawają erupcje wulkanów kredowych, czy też przedkredo wych.
W toku swej pracy korzystałem z wielkiej pomocy prof.
Dr. J. Tokarskiego, któremu na tern miejscu składam
serdeczne podziękowanie.
Również kolegom Dr. K. Smulikowskiemu i Dr. J.
Rylskiemu za szereg wskazówek szczerze dziękuję.
Państwu Madeyskim z Berestowca za uprzejmą gościnę,
wreszcie za szereg informacyj, dotyczących kamieniołomów,
leżących na Ich terenie winienem osobne podziękowanie.
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L’auteur presente les resultats de ses observations petrographiąues et geologiąues sur les basaltes de Volhynie qui
apparaissent au Nord de Równe dans les localites de Berestówiec, Zlaźne, Mick, Polica. La composition mineralogiąue et chimiąue permet de ranger ces roches dans les basaltes
a plagioclase; elles sont comparables a certaines roches basaltiąues de Madagascar, designees par A. Lacroix sous le
nom de „sakalavites“, a cause de presence constante du
ąuartz virtuel, misę en evidence par le calcul des analyses chimiąues. La composition mineralogiąue reelle des basaltes
volhyniens est la suivante: plagioclase, pyroxene, oxydes de fer (magnetite et ilmenite), pa te vitreuse et
substance chloriteuse. Le feldspath est un labrador. Les
pyroxenes sont incolores ou jaunes pales, depourvus de polychroisme net. Les proprietes optiąues permettent de determiner
le pyroxene comme l’augite diopsidiąue. Les parties centrales
de plusieurs grains de pyroxene montrent cependent une certaine
difference au point de vue optiąue. L’angle des axes optiąues
petit, attegnant 12°, aissi que la birefringence un peu plus
petite, permettent de definir le pyroxene comme une variete
riche en magnesie, la pigeonite.
La substance verte qui remplit souvent les fentes entre
les piliers de basalte correspond a la seladonite. La caracteristiąue chimiąue de cette seladonite, dont 1’analyse est donnee
dans le texte polonais, est la forte teneur en potasse avec tres
peu de soude et une preponderence remarąuable de /V2O3
sur FeO.
L’auteur s’est occupe de l’age et du modę de gisement
des basaltes volhyniens. La formę laccolitiąue de ces roches,
admise par certains auteurs, a ete rejetee grace a la decouverte
des tufs qui apparaissent sous la couverture basaltiąue a B erestowiec. Ces tufs, de couleur rouge-cerise, sont en generał
de structure pelitiąue, ąueląuefois conglomeratiąue. Dans ce
dernier cas les fragments appartiennent a des roches volcaniques
tres variees. On a trouve en outre des galets de basalte dans
les calcaires qui la recouvrent, ce qui prouve que les ba
saltes yolhyniens ne peuvent pas etre considórós comme une
(26)

Tabl. I.

Fot. 1.

Fot. 2.

Kosmos44 1929. Zesz. III.

Dr. M. Kamieński.

Tabl. 11.

.Kosmos’ 1929. Zesz. III—IV.

Dr. M. Kamieński.

Tabl. III.

,Kosmos- 1929. Ze«z. III.
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laceolite, mais qu’ils presentent une veritable formę d’epanchement.
Les calcaires qui reposent sur les basaltes sont jaunatres
ou brunatres et riches en fossiles et ils rappelent beaucoup
certains calcaires jurassiques bien connus dans les autres regions de Pologne. Sur ces calcaires repose le turonien typique.
Pour definir strictement l'age des basaltes en question il faudrait
d’abord determiner les fossiles trouves dansl es calcaires, mais
en tous cas il est certain, qu’ils se sont formes avant le tu
ronien.

Objaśnienie tablic. (Explication des planches).
Tabl. I.
Fot. 1. Słupy pionowe bazaltu (Kamieniołom „Tow. Ekspl. Kam.“
w Berestowcu). (Les piliers verticales du basalte).
Fot. 2. Zdeformowana partja bazaltu w Berestowcu. (Une partie
deformee du basalte ń Berestowiec).
Fot.
Fot.
Fot.
Le basalte
Fot.
Fot.
Fot.

Tabl. II.
1. Bazalt z Berestowca. (Le basalte de Berestowiec).
2. Bazalt ze Złaźnego. (Le basalte de Złaźne).
3. Bazalt z Micka, (widoczne pseudomorfozy po oliwinie).
de Mick, (Visibles sont les pseudomorphoses d’olivine).
4. Bazalt z Policy. (Le basalte de Polica).
5. Bazalt szklisty ze Złaźnego. (Basalte au fond vitreux).
6. Bazalt zwietrzały ze Złaźnego. (Basalte decompose).

Fot.
le basalte
Fot.
Fot.

Tabl.
1. „Oczko" w bazalcie z
de Berestowiec).
2. Seladonit z Berestowca.
3 i 4. Tufy z Berestowca.

(27)

111.
Berestowca. (Ocelle vitreux dans
(Celadonite de Berestowiec).
(Tuf de Berestowiec).

Z Instytutu Mineralogiczno-petrograficznego Politechniki Lwowskiej.

Z petrograf] i trzonu krystalicznego Tatr.
(Contribution a l’etude petrographiąue du massif cristallin de Tatra).

Napisał

WIKTOR NECHAY.

Badania granitu tatrzańskiego rozpoczął St. Staszic (40)
w r. 1815, oraz Ludwik Zejszner (58) w r. 1842, który
wykonał pierwszą mapę geologiczną Tatr (59). Zejszner po
dał hipotezę o intruzywnem pochodzeniu granitu tatrzańskiego.
W roku 1851 (60) po raz pierwszy zajmuje się makroskopowem wyróżnieniem minerałów wchodzących w skład skał ta
trzańskich, wymieniając nast. ich gatunki: biotyt, muskowit,
epidot, kwarc, skalenie, które wchodzą w skład granitu i gnejsu
oraz granito-gnejsu. Z pośród skał tatrzańskich wyróżnia pegmatyty, uważając je za odmiany granitu.
W roku 1853 J. Streng (41) podaje 3 pierwsze analizy
chemiczne granitu z Morskiego Oka, Zimnej Doliny i Wielkiej
Doliny. W ostatnio wymienionej analizie uwagę zwraca wielka
przewaga ^0=6,39 nad Na^O =2,03.
W latach 1867 i 1868 Stache po raz pierwszy wydziela
w Tatrach prawie wszystkie formacje stratygraficzne, które
tam istnieją.
A. Alth w r. 1878 (1) zajmuje się badaniami geologicznemi
skał osadowych Tatr: do petrografji trzonu krystalicznego nie
wnosi nic nowego. Dopiero badania J. Morozewicza wr.
1888(20) rozpoczęły okres szczegółowych badań petrograficznych.
W r. 1891 (21) autor ten poraź pierwszy podaje mikroskopowy opis
granitu tatrzańskiego i rozbiory chemiczne granitu z Kołowego
Wierchu i Czeskiej Doliny oraz dwie analizy pegmatytów
z Łomnicy i Czerwonych Wierchów. W r. 1891 zajmuje się
(28)
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prof. Morozewicz (21) rozmieszczeniem łupków krystalicz
nych, gnejsów i granitów w Tatrach, wprowadzając podział na
Tatry Wschodnie granitowe, Środkowe z przewagą łupków kry
stalicznych i amfibolitów, oraz Zachodnie z przewagą gnejsów
w części południowej, a granitów w części północnej.
W tym czasie pojawia się praca Szadeczky’ego (42),
który podaje skład mineralny granitu z Łomnicy, opisuje minerały
występujące w Tatrach wogóle oraz profil geologiczny od Zim
nej doliny po Zdziar i stwierdza, że granit tatrzański uległ
deformacji pod wpływem znacznego ciśnienia tektonicznego.
W roku 1897 V. Uh lig (50) rozpoczął opracowanie mapy
geologicznej Tatr i podał zarys budowy tektonicznej trzonu
krystalicznego, który uważa za batolit sfałdowany i odsłonięty
przez czynniki erozyjne. Wyróżnia antyklinę w wyspie północ
nej krystalicznej i dwie synkliny.
Praca L. Gorazdowkiego z r. 1899 (6), zawiera pierw
sze analizy minerałów skałotwórczych granitu tatrzańskiego
i łupków krystalicznych. Autor ten podaje dokładną analizę
muskowitu z Kasprowej i Łomnicy, biotytu z granitu i łupków
z Granatnicy, ortoklazu różowego z Zawratu, plagjoklazu z diorytu oraz hornblendy z amfibolitu z Pysznej.
Z. Weyberg w dwóch pracach kontynuuje badania
petrograficzne skał krystalicznych Tatr, podaje szereg analiz
amfibolitu, plagjoklazu, muskowitu i biotytu, analizę gnejsu
z Suchego Kondrackiego i granitu z Pośredniego Goryczkowego.
W roku 1901 (54) zestawia 32 analiz skał tatrzańskich różnych
autorów, w tern 12 wykonanych przez siebie.
Dalszy okres badań nad Tatrami to prace geologiczne
dotyczące tektoniki Tatr: U hli g a (52) Ług eon a (16) i Lima
nowskiego (18), którzy przyjmują budowę płaszczowinową
Tatr ustaloną w czasie wycieczki Międzynarodowego Kongresu
Geologicznego w Wiedniu w r. 1903.
Dalszy szereg prac petrograficznych okazuje się w roku
1909. Mor o z e wicz (22) podaje nowe analizy granitu W. Pa
wlicy z Kosistej iZ. Weybergaz Pośredniego Goryczkowego
oraz stwierdza obecność turmalinów w żyłach pegmatytu z Czuby
Goryczkowej. Pod względem systematyki zalicza on granit tatrzań
ski, który określa jako „normalny", do prowincji alkalicznowapiennej. W tym samym roku Z. Weyberg w wyczerpują(29)
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cej pracy (65) zajmuje się składem chemicznym mik tatrzań
skich i oznaczeniem ich ciężaru właściwego, — podaje również
analizę granitu z Zawratu (56 i 57).
W roku 1911 okazuje się w druku prafca Morozewicza
o granicie karpackim (23), w której porównywa on wyniki ba
dań granitu tatrzańskiego z badaniami petrograficznemi auto
rów węgierskich i wiedeńskich innych trzonów granitowych
wewnętrznego łuku Karpat.
Okres ten zamyka praca M. Limanowskiego (19)
z tegoż roku o tektonice północnej wyspy krystalicznej, a w refe
racie wygłoszonym na XI. Zjeździe lekarzy i przyrodników pol
skich w Krakowie, wyróżnia on wśród pegmatytów tej wyspy dwie
generacje żył: starsze alkaliczno-wapienne i młodsze-alkaliczne.
Nowoczesne metody badań petrograficznych, opartych na
podstawie nowoczesnej analizy chemicznej i mikroskopowej,
zastosował w roku 1913 St. Kreutz (12), który opisał łupek
granatowo - syllimanitowy z doliny Bystrego i przeprowadził
analogję tegoż z łupkiem odkrytym przez Morozewicza
w Granatnicy. W tym samym roku ogłosił ten autor pracę (13)
o wykrytym przez siebie Limburgicie z Doliny Suchej pod
Osobitą, który uważa za tuf wulkaniczny pochodzący z okresu
pomiędzy doggerem a kredą.
Równocześnie okazuje się praca W. Pawlicy o pegmatytach, (29) w której ten przedwcześnie zmarły autor podaje kilka
analiz chemicznych i mikroskopowych tych skał, wyróżniając na
podstawie składu chemicznego dwie generacje: starszą należącą
do typu alkaliczno-wapiennego i młodszą typu alkalicznego.
Czesław Kuźniar (14) zajmuje się petrografją tatrzań
skich skał osadowych, podaje analizy chemiczne czerwonych
łupków z potoku Tomanowej i Smytniej, łupków marglistych,
ilastych, wapieni jurajskich z Przełęczy Kondrackiej, margli
kredowych z Hali Pisanej, dolomitów z doliny ku Dziurze, wresz
cie czerwonych i ciemnych łupków kajprowych i margli pla
mistych oraz fliszu podhalańskiego.
W następnym roku W. Pawlica publikuje pracę o gedrycie (amfibolu rombowym) (31), wykrytym w gnejsie z Gewontu, podając jego analizę chemiczną.
W tym samym roku J. Morozewicz (24) ogłasza pierw
szą próbę syntetycznego ujęcia badań granitu tatrzańskiego,
(80)
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w której wyróżnia granit normalny głównego trzonu Tatr „typ
Kosistej“ oraz północnej wyspy krystalicznej „typ Goryczko
wej
Typ ostatni różni się od poprzedniego większą, ilością
biotytu i ciemniejszą barwą. Porównanie analiz chemicznych
z Uhrocia Kasprowego *) i Pośredniego Goryczkowego 2) wyka
zało również różnice pod względem zawartości MgO oraz w plagjoklazach obu typów. Oprócz większej ilości MgO
granicie
typu Goryczkowej zauważył autor większą ilość cząsteczek
anortytowych w plagjoklazach.
Wtym samym roku wspomniany autor ogłasza pracę o uży
teczności technicznej granitu tatrzańskiego (25), w której podaje wyniki badań jego wytrzymałości na ciśnienie, ścieralności,
twardości, ciężaru objętościowego, gęstości i porowatości granitu
z Uhrocia Kasprowego, Opalonego i Roztoki.
Monografję petrograficzną z obszaru północnej wyspy kry
stalicznej ogłosił w r. 1915 W. Pawlica (32). W pracy tej
podaje on szczegółowo rozmieszczenie skał krystalicznych na
obszarze północnej wyspy, badania chemiczne i mikroskopowe,
wyróżniając granit oligoklazowo-biotytowy, gnejs andezynowobiotytowy, amfibolit, gedryt i pegmatyty; dochodzi też do wnio
sków ogólnej natury, że magma granitów alkaliczno-wapiennych
może dać początek pochodnej magmie alkalicznej oraz, że na
podstawie odpowiedniej dyferencjacji magmy wytworzyły się
żyły pegmatytowe dwóch generacyj; najstarsze żyły zacho
wały charakter alkaliczno-wapienny, a najmłodsze są wybitnie
alkaliczne.
W roku następnym ogłasza W. Pawlica pracę o złożach
mineralnych Tatr (33), w której opisuje kruszce i rudy tatrzań
skie, złoża krzemianowe, żyły zeolitowe (chabazyt i desmin),
prenity, żyły epidotowe i chlorytowe, złoża ankerytowe, kalcytowe,
syderytowe i barytowe. Pracę kończy opis żył kwarcowych i kwarcowoantymonitowych.
W tym samym roku okazuje się w druku pierwsze ujęcie
skał krystalicznych tatrzańskich i wołyńskich pod względem po
krewieństwa magmowego i związku genetycznego podane przez
J. Tokarskiego (44). Autor ten umieszcza wszystkie dotych’) Analizował W. Pawlica.
’) Analizował Z. Weyberg.
(31)
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czas znane analizy w trójkącie Beckiego, stwierdzając odręb
ność budowy petrograficznej Wołynia i różnice pomiędzy gra
nitami tych dwóch obszarów.
Po dłuższej przerwie w badaniach skał tatrzańskich, nowy
okres prac zapoczątkował S. Jaskólski (10) opisując szczegółowe
rozbiory chemiczne i mikroskopowe amfibolitu ze Starej Roboty,
Hali Ornak, Dziurawego, Wołowca, Smereczyńskiego Wierchu,
Kamienistej, Kasprowego, Goryczkowego Grzbietu oraz granitu
z Trzydniowiańskiego i Ornaku.
W latach 1921, 22, 23 i nast. okazuje się serja prac z za
kresu tektoniki, stratygrafji i geologji Tatr Rabowskiego,
Goetla i Passendorfera w „Sprawozdaniach14 z posiedzeń
i Sprawozdaniach P. I. G. Szczególne znaczenie dla poznania
budowy tektonicznej i geologicznej Tatr posiadają prace R abowskiego „Budowa Tatr, pasmo wierzchowe11 (34) i „Budowa
Tatr pasmo reglowe11 (35) oraz praca B. Swiderskiego:
„Korzenie leżącego fałdu Czerwonych Wierchów11 (43).
W roku 1925 J. Tokarski (45) podaje rozbiory chemiczne
i mikroskopowe granitu z Małego Kościelca (odmiana ciemna
i szara). W pracy tej zastosował on metodę porównawczą w zesta
wieniu mineralnego składu granitu poszczególnych punktów Tatr;
wykrył również w granicie tatrzańskim dotychczas nieznane mi
nerały: mikroklin, muskowit pierwotny, oraz pewne formy prze
obrażenia mineralnego granitu jak myrmekit. Równocześnie
Hamerska-Witkiewiczowa (7) ogłasza pracę o granicie
z Miedzianego i Żłobistego Szczytu, podając analizy chemiczne
i mikroskopowe.
W tymże roku okazuje się druga praca J. Tokarskiego
(46) o granicie z Granatów, w której autor wypowiada pogląd
o stopniowej przejściowości granitu typu Goryczkowej w gra
nit typu Kosistej wbrew opinji prof. J. Morozewicza. W mi
kroskopie zauważył J. T. po raz pierwszy istnienie kwarców
prążkowanych. Praca zawiera również analizę wydzielonego
biotytu.
W następnym roku J. Rylski (39) ogłasza pracę o gra
nicie z Żółtej Turni i Mięguszowieckiego Szczytu, w której
oprócz analizy mikroskopowej i chemicznej omawia kwestję
prążkowania kwarcu oraz stosuje metodę Niggliego dla
przedstawienia chemizmu opracowanych skał.
(82)
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Syntetyczna praca dotychczasowych wyników badań nad
skalami Tatr i trzonów granitowych południowego pasma
Karpat okazuje się w roku 1926. Praca ta prof. Tokarskiego
(47) zawiera doniosłej wagi wynik przez stwierdzenie istnie
nia w trzonie granitowym Tatr linij jednakowej ilości skła
dników ciemnych t.zw. „izofem". Tworzą je ogniwa o jedna
kowej ilości biotytu, które układają się konsekwentnie z pół
nocy na południe w ten sposób, że granity o większej ilości
biotytu znajdują się na północnej krawędzi trzonu krystalicz
nego, a mniej biotytowe biegną równolegle do nich po stronie
południowej.
Drugi ważny wynik tej pracy to stwierdzenie, że w obrębie
każdej izofemy alkalja rosną stopniowo ze wschodu na zachód
przy równoczenym spadku zawartości wapna. Stwierdzono rów
nież zagęszczanie się „izofem“ na linji depresji tektonicznej
Goryczkowej, a rozbieganie się ich na elewacjach. Wykazano
wreszcie, że granity trzonów krystalicznych południowo-zacho
dnich Karpat wiążą się z Tatrami pod pokrywą skał osado
wych, ponieważ topograficznie i chemicznie „izofemy“ tatrzań
skie łączą się z ich „izofemami“. To spostrzeżenie pozwala przy
puszczać, że wszystkie wychodnie granitu w obrębie Karpat
południowo-zachodnich tworzą wspólny olbrzymi batolit. Wy
niki pracy F. Rabowskiego (36), w której autor ten na pod
stawie badań geologicznych dowodzi autochtonizmu trzonu
krystalicznego Tatr, są pod tym względem zgodne z wynikami
Tokarskiego.
W roku 1927 S. Jaskólski (11) drukuje pracę o łup
kach chlorytowych, podając szereg analiz łupków ze Smere
czyńskiego, doliny Jarząbczej i granitu z Trzydniowiańskiego
Szczytu.
Poruszone w ostatniej tatrzańskiej pracy prof. Tokar
skiego kwestje, mają znaczenie nie tylko dla rozpoznania pe
trograficznej budowy Tatr, lecz także znaczenie ogólne jako
ważny przyczynek do procesu dyferencjacji magmy. Pragnąc
zatem stwierdzić, czy w miarę okazywania się nowych analiz
„izofemy“ nie ulegną w swym przebiegu odchyleniom co do
kierunku, który im na swej mapie wyznacza wspomniany autor
oraz czy zanalizowane granity pod wzlędem topograficznym
znajdą swe miejsce w odpowiadających im „izofemach“, ze
.Kosmos* 1929.

(33)

46
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brałem w r. 1927 i 1928 materjał do opracowania z tych miej
scowości, któr.e dotąd nie były opracowane pod względem che
micznym. Inicjatywę do tej pracy, oraz wydatną pomoc nau
kową dał mi prof. J. Tokarski, za co na tern miejscu skłamu szczere podziękowanie. Wydatną pomoc i wskazówki udzielili
mi również koledzy dr. K. Smulikowski i dr. J. Rylski,
którym również szczerze dziękuję.
W czasie zbierania materjału korzystałem z zapomogi
Komisji Fizjograficznej Akademji Umiejętności w Krakowie.
Materjał do analiz chemicznych i do szlifów mikroskopo
wych zebrałem wspólnie z p. dr. Marją Turnauówną
w szeregu miejscowości; do ścisłych jednak badań wybrałem
materjał o ile możności najświeższy z : Gerlacha (zbocze
wschodnie), Rohatki (zbocze zachodnie opodal drogi przez Polski
Grzebień), Świstowych Turni (zbocze zachodnie północnej turni),
Łomnicy (grań południowa) oraz doliny Pięciu Stawów Spiskich
przy drodze od Kamziku do schroniska Tóryógo, dostarczony
przez dr. M. Kamieńskiego. Prócz tego korzystałem z ma
terjału kol. J. Rylskiego z Koprowej Przełęczy, oraz z pier
wszej części analizy chemicznej tej skały wykonanej przez
niego a oddanej mi do dyspozycji.
Skład mineralny zbadanych skal.
Granit z przytoczonych wyżej miejscowości jest skałą
średnio-ziarnistą, barwy szarej i jasno-szarej, w której ważniej
sze składniki można rozpoznać nieuzbrojonem okiem. Makro
skopowo rozróżnić można szklisty o tłustym połysku kwarzec,
błyszczące powierzchnie łupliwości skaleni, czarne blaszki biotytu,
oraz srebrzyste blaszki muskowitu. Niektóre okazy z Koprowej
Przełęczy i doliny Pięciu Stawów Spiskich posiadają zielonawoźółte plamki charakterystyczne dla epidotu i brudno-zielone
plamki chlorytu. Białych nalotów kaolinowych, powstających
z rozkładu skaleni nie zauważyłem.
Tekstura zbadanych skał jest masywną, jedynie granit
z Łomnicy (grań połd.) jest nieco zgnejsowany.
Z 6 wymienionych punktów wykonałem analizy mikro
skopowe, zaczynając od obliczeń ilości poszczególnych skła
dników metodą Rosi w a la.
(34)
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Jak wiadomo metoda ta polega na mikroskopowem planimetrowaniu poszczególnych minerałów w danym szlifie. Jeśli
skała jest drobno-ziarnista wystarczy do procentowego oblicze
nia składu mineralnego jeden szlif, — jeśli badamy skałę gru
boziarnistą, należy użyć większej ilości szlifów, gdyż zbadanie
jednego szlifu może dać w rezultacie przewagę jednemu ze
składników, którego większe kryształy znalazły się przypadkowo
w szlifie. Doświadczalnie sprawdziłem, że granit średnioziarnisty
z przedstawionych w niniejszej pracy miejscowości, wymaga
zbadania planimetrycznego conajmniej 3 szlifów, gdyż zbadanie
mniejszej ilości może dać wyniki błędne. Planimetrowanie wy
konywałem przesuwając szlif pod mikroskopem wzdłuż linji
z podziałką i obliczając wielkości dla każdego minerału. Na
jeden szlif przypadały 3 profile podłużne i 2 poprzeczne,
w sumie mniej więcej 200 pomiarów. Ilość ta okazuje się
mniej więcej wystarczającą dla zbadanych skał.
Poniższa tabela przedstawia wyniki tych pomiarów:
Gerlach

Pięć
Stawów
Spiskich

Łomnica

27-73

23-71

30-26

27-32

4-70
57'83

6-30
48-61

16-52
50-92

10-65
47-33

15-61
45-14

10-79
2-35
1-13
0-47
—
0-25
—
—

11-65
3-27
1-38
0-90
—
0-08
—
0-05

6-24
1-73
0-63
0-03
0-18
007
—
—

8-81
1-27
1-05
0-50
0-34
0-27
—
—

7-67
2-01
1-87
0-26
003
0-09
_
—

Świstowe Rohatka

% obj.

Koprowa

Kwarzec . .
Ortoklaz (Mikraklin) . .
Plagjoklaz .
Biotyt+chloryt ... .
Muskowit
Magnetyt . .
Apatyt . . .
Epidot . . .
Eyrkon . . .
Tytanit . .
Kalcyt . . .

32-37

22-45

8'20
48’13
7-12
1-94
0-24
0-56
1-37
—
016
—

Już na podstawie studjum przedstawionej tabeli można
wysnuć pewne wnioski o charakterze i składzie mineralnym
badanych skał.
1. Najwięcej kwarcu objętościowo zawiera granit z Ko
prowej Przełęczy, natomiast ilość skalenia potasowego w po
równaniu z granitem z Gerlacha, doliny Pięciu Stawów Spiskich
i Łomnicy jest w nim znacznie mniejsza.
(85)
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2. Najwięcej skalenia potasowego zawiera objętościowo
Gerlach i Łomnica, nieco mniej dolina Pięciu Stawów Spiskich,
zatem południowo-wschodnie okolice Tatr Wysokich.
3. Najwięcej plagjoklazu zawierają Świstowe Turnie, które
charakteryzuje równocześnie minimum zawartości skalenia po
tasowego. W granicie z Gerlacha obok znacznej ilości skalenia
potasowego znajdujemy wielką ilość plagjoklazu (51°/0).
4. Najwięcej bioty tu i muskowitu zawiera Rohatka, któ
rej granit jest też skałą najciemniejszą z badanych ; najmniej
tych minerałów posiada Gerlach, to też granit jego jest naj
jaśniejszy. W pracy prof. Weyber-ga (54) wyraźnie przeprowa
dzony jest podział granitu tatrzańskiego na granit „właściwy “
dwumikowy i granit muskowitowy bez biotytu. Analizy osta
tniego pochodzą z Łomnicy, Zawratu i Czerwonych Wierchów;
charakteryzuje go również znaczna ilość skalenia potasowego.
Wśród zbadanych przezemnie granitów podział ten nie znaj
duje potwierdzenia, gdyż granit z Gerlacha, chociaż zawiera
wiele skalenia potasowego i minimalną ilość biotytu, posiada
jednak niewiele muskowitu (1,7%), a granit z Rohatki, zawiera
jący największą ilość obu mik nie jest najuboższy w ortoklaz.
Wszystkie przeto zbadane obecnie granity możnaby zaliczyć
do granitów „właściwych1*.
5. Z pomiędzy minerałów akcessorycznych na uwagę za
sługuje stosunkowo wielka ilość cyrkonu w granicie z doliny
pięciu Stawów Spiskich i Światowych Turni oraz apatyt w gra
nicie z Rohatki (blisko 1%).
Analiza mikroskopowa.

Kwarzec z wymienionych 6 miejscowości Tatr Wyso
kich nie różni się na ogół od kwarcu poznanego w pracach
poprzednich autorów. Z reguły wykazuje faliste znikanie świa
tła, przeważnie tworzy duże kryształy o nieregularnych kra
wędziach ksenomorfijnych. Kryształy mniejsze są najczę
ściej skataklazowane, o charakterystycznej budowie ziar
nisto - marmurowej, natomiast lepiej rozwinięte kryształy
okazują się bardziej odporne na ciśnienie i są mniej skata
klazowane. Granity z południowej części Tatr z doliny Pięciu
Stawów Spiskich, Łomnicy posiadają prawie wszystkie kwarce
skataklazowane, granit z Gerlacha tylko w ł/3, natomiast ze Świ(86)
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stowej Turni w 1/2, granit zaś z Rohatki i Koprowej Przełęczy,
jest mało skataklazowany.
Niektóre kryształy kwarcu wykazują ślady „fleksuralnych“
zagięć, które występują w formie wrzecionowatych pręg (Ko
prowa Przełęcz i Gerlach). Pręgi te są widoczne szczególnie
wyraźnie między skrzyźowanemi nikolami, występując przy za
ćmieniu jako jasne smugi, przy rozjaśnieniu jako smugi ciemne.
Kwarzec ze Świstowych Turni i z Łomnicy wykazuje równoległe
prążkowanie opisane przez J. Tokarskiego i J. Ryl
skiego. Prążki te objaśnia Rylski jako drobne linje usko
kowe, wytworzone przy działaniu ciśnienia mechanicznego
„stressu“, już w skale skrystalizowanej. Wszystkie ziarna kwarcu
zawierają pęcherzyki układąjące się w szeregi, które w więk
szości kryształów biegną równolegle w pewnych kierunkach.
Zgodność kierunkowa szeregów jest regułą panującą w danym
szlifie. Szeregi te jednak najczęściej przebiegają ukośnie do
kierunku „prąźkówu, przecinając je mniej więcej pod kątem 40°.
Równoległe ułożenie łańcuszków w danej skale powstało w cza
sie krystalizacji skały. Ponieważ Rylski zauważył, że prążki
jako płaszczyzny translacji są zorjentowane krystalograficznie
równolegle do ściany trapezoedru, zatem inkluzje gazowe i cie
kłe są prawdopodobnie również zorjentowane krystalograficznie
równolegle do ścian piramidy.
Niektóre większe kryształy kwarcu zawierają dość liczne
cienkie nitkowate wrostki r u tylu, zauważone już przez Weyberga i Tokarskiego. Niektóre wrostki dochodzą do dłu
gości 3 mm i występują gromadkami, są one ułożone w rozma
itych kierunkach nieregularnie. Najwięcej takich wrostków
zawiera kwarzec z Koprowej Przełęczy, nieco mniej z Rohatki,
jeszcze mniej z doliny Pięciu Stawów Spiskich i Łomnicy, naj
mniej zaś ze Świstowych Turni i Gerlacha. Z innych minera
łów akcessorycznych występują w kwarcu wszystkich zbada
nych skał idjomorfijne słupki cyrkonu.
Plagjoklazy. Z pośród skaleni najliczniejsze są plagjoklazy. Tworzą one kryształy idjomorfijne o pokroju izometrycznym. Charakteryzuje je zbliźniaczenie przeważnie według
prawa albitowego, rzadziej występują zrosty albitowo-peryklinoweorazalbitowo-karlsbadzkie. Zawartość anortytu jest zmienna;
(37)
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oznaczałem ją według metody Beck ego (2) na przekrojach
prostopadłych do a.
Niżej przedstawiona tabela wykazuje zawartość i zmien
ność ilości anortytu w plagjoklazach. Plagjoklazy przedsta
wionych w tej tabeli typów, należą do grupy Oligoklazów
normalnych.
Miejscowość

%^>

% An

Koprowa Przełęcz

.

. |

735
77

265
23

rdzeń
obwódka

Świstowe Turnie .

.

. f

75
77

25
23

rdzeń
obwódka

Rohatka.......................... |

74
76

25-27
23-25

rdzeń
obwódka

Gerlach............................... |

74
76

26
24

rdzeń
obwódka

Pięć Stawów Spiskich

. |

76
77

26—28
25-26

rdzeń
obwódka

Łomnica.......................... |

73
74

23-25
22—24

rdzeń
obwódka

•

Tabela ta wykazuje stały stopniowy wzrost różnicy po
między zawartością anortytu w rdzeniu oligoklazu a ilością
anortytu w obwódce. Zauważyć również można, że różnica ta
rośnie konsekwentnie od granitów południowej części Tatr Wy
sokich ku granitom północnej części; co więcej miejscowości
położone na tej samej prawie szerokości geograficznej wykazują
te same różnice.
Poniżej umieszczona tabela różnic w zawartości anortytu
w oligoklazach pomiędzy obwódką a rdzeniem dla 12 zbadanych
granitów tatrzańskich, wykazuje słuszność powyższej uwagi.
Łomnica wykazuje 1% różnicy A n pomiędzy rdze
niem a obwódką
Dolina Pięciu Stawów Spiskich . 1—2°/0
Gerlach......................................... 2 °/0
Rohatka......................................... 2%
Świstowe Turnie............................ 2°/0
(88)
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Koprowa Przełęcz
Mięguszowiecki .
Miedziane
Granaty .
Żółta Turnia
6- H°/o
Kościelec (szary)
7- 9%
W powyższem zestawieniu umieszczono miejscowości opra
cowane przez autorów poprzednich oraz zbadane obecnie te
punkty Tatr, które leżą w jednym z pasów profilowych z pół
nocnego-zachodu na południowy-wschód: od Koprowej Przełęczy
po Kościelec i od Łomnicy względnie Gerlacha po Swistowe
Turnie. W zestawieniu opuszczono granity z Kasprowego, Kosistej
i Żłobistego, ponieważ autorzy, którzy opracowali je, podają
jedynie ogólną zawartość anortytu w plagjoklazach, nie uwzglę
dniając różnic pomiędzy ilością anortytu w obwódce a w rdze
niu, przeto nie wiadomo czy pomiar dokonano na obwódce, czy
na rdzeniu. W pracy W. Pawlicy (32) w granicie z Uhrocia
Kasprowego podano zawartość An w obwódce i w rdzeniu, lecz
przeciwnie do reguły ilość An w obwódce jest w nim większa
aniżeli w rdzeniu; prawdopodobnie występuje tu inwersja lub
też pomiar był niedokładny skutkiem złego przekroju, co sam
autor przypuszcza.
W rękopisie H o m m e la, który po śmierci autora ogłosił
P. N i g g 1 i (8) w rozdziale o systemie Anortyt-Albit przytacza
ów autor wniosek, że w miarę spadku temperatury krystali
zuje ze stopu skaleń bogaty w anortyt, a pozostała reszta stopu
staje się odpowiednio wzbogaconą w albit. W miarę dalszego
spadku temperatury tworzą się z niej skalenie coraz więcej bo
gate w albit. Przy temperaturze 1275° powstaje wreszcie
skaleń o składzie Ab3 Anv
Rodzaj i charakter w ten sposób powstałych skaleni za
leży w znacznym stopniu od szybkości ostygania magmy oraz
od spokoju panującego podczas jej krystalizacji. Gdy wydzie
lone kryształy bogate w anortyt znajdą się w warunkach spo
kojnych wśród stopniowego obniżania się temperatury, znajdująoe się w roztworze cząsteczki albitowe znajdą odpowiedni czas,
umożliwiający im dyfuzję w kierunku powstałych już kryształów;
w takich warunkach skalenie mają możność przybrania skruktury pasowej o małej różnicy w składzie obwódki i rdzenia.
(39)
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Jednakże, gdy krystalizacja odbywa się niespokojnie, a szybkość
oziębiania się magmy jest znaczną, cząsteczki albitu dyfundują
trudniej, wskutek czego powstają skalenie o strukturze wybitnie
pasowej. Wynika stąd wniosek, że wyrazem niekorzystnych
warunków krystalizacji magmy jest obecność w skale skaleni
o budowie pasowej, obecność zaś jednorodnych plagjoklazów
świadczy o korzystnych warunkach krystalizacji, przy powol
nym spadku temperatury, głębiej, bliżej centrum batolitu ma
gmowego. W warunkach pośrednich wyniki krystalizacji są
pośrednie. Moźnaby stąd wnosić, że im spadek temperatury
jest szybszy, tern różnica w zawartości anortytu pomiędzy ob
wódką a rdzeniem plagjoklazu jest większa i odwrotnie, przy po
wolnym spadku temperatury różnica ta i budowa pasowa zanika.
Z konsekwentnie rosnących różnic pod tym względem
w plagjoklazach wyżej przedstawionych miejscowości, od
południowego - wschodu na północny-zachód, dochodzimy do
wniosku, że granity, które wykazują małą różnicę pomiędzy
obwódką a rdzeniem w zawartości cząsteczki anortytowej w pla
gjoklazach, powstały przy słabym, powolnym spadku tempe
ratury, a więc bliżej centrum batolitu tatrzań
skiego, te zaś, które wykazują w plagjoklazach wielkie
różnice pomiędzy obwódką a rdzeniem, powstały przy szybkim
spadku temperatury, a więc blisko powierzchni, w krawę
dziowej strefie batolitu.
Prawie wszystkie oligoklazy badanych skał uległy proce
sowi serycytyzacji. Blaszki i włókna serycytu układają się naj
częściej w kierunku łupliwości równolegle do ściany M i P.
Niektóre ziarna w bardziej zwietrzałych granitach są do tego
stopnia zserycytyzowane, że blaszki serycytu wypierają pier
wotną substancję skalenia tak, że zrosty bliźniacze z trudno
ścią dają się studjować. Z reguły serycytyzacja postępuje od
rdzenia ku obwódce.
W oligoklazach znajdują się również blaszki muskowitu
wtórnego, którego włókna przebiegają prostopadle do płaszczy
zny zrostów albitowych, posiadają one formę długich wąskich
nitek lub krótkich wrostów. Z innych wtórnych minerałów
zauważyłem w oligoklazach drobne ziarna hematytu.
Postać krystalograficzna badanych oligoklazów jest nieregu
larna. W większości przypadków dobrze rozwinięte są ściany
(40)
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pasa głównego, natomiast ściany P i x są zniekształcone
i zazębione, prawdopodobnie skutkiem szybszego rozrostu kry
ształów wzdłuż osi Z.
W granicie ze Świstowych Turni zauważyłem kilka kry
ształów plagjoklazu, zamykającego prostokątne wrostki ortoklazu zorjentowanego zgodnie z kierunkiem zrostów albitowych.
Tego typu wrostki ortoklazu w plagjoklazie opisane przez
Rosenbuscha (37, 38) noszą nazwę antypertytu. Są
one zjawiskiem częstem w granitach wołyńskich, w Tatrach
zaś zostały zauważone po raz pierwszy.
Plagjoklazy z doliny Pięciu Stawów Spiskich zawierają
małe wrostki kwarcu. Są to prawdopodobnie zrosty granofirowe.
Skaleń potasowy występuje w zbadanych skałach
jako ortoklaz i mikroklin. Jest on w porównaniu do plagjoklazów
minerałem o wiele mniej zwietrzałym, jedynie na większych oka
zach można zauważyć słaby proces wietrzenia w formie zmętnie
nia; zatem wprost przeciwnie niż to wykazał Morozewicz (20)
w granicie z Kołowego Wierchu. We wszystkich szlifach gra
nitu tatrzańskiego, które przejrzałem, skaleń potasowy okazuje
się znacznie odporniejszym na procesy wietrzenia aniżeli plagjoklaz. Wszędzie też skaleń potasowy jest ksenomorfijny, za
tem młodszy od oligoklazu, jako ostatni wraz z kwarcem
produkt krystalizacji magmy.
W granicie z Koprowej Przełęczy występuje mikroklin,
wykryty po raz pierwszy w Tatrach przez J. Tokarskiego,
o słabo zaznaczonej budowie kratkowej. Przeważnie tworzy
duże kryształy bezkształtne, które obrastają dobrze wykształ
cone idjomorfijne ziarna oligoklazu i rzadziej występujące łuski
muskowitu, tworząc wielkie pojkilomaty. Niektóre kryształki
oligoklazu są zaokrąglone skutkiem obtopienia.
Poszczególne wspomniane pojkilomaty są stosunkowo do
średnioziarnistości skały bardzo duże, zajmują bowiem 1,,4 po
wierzchni szlifu.
Na granicy ortoklazu i plagjoklazu występuje często myrmekit dokładnie opisany przez prof. J. Tokarskiego (45),
w formie robaczkowych ziarn kwarcu, leżących w substancji
plagjokazowej i wypieranej przez zewsząd wciskający się orto
klaz, Często w sąsiedztwie pól mymekitowych znajdują się włó
(41)
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kna wtórnego muskowitu. Powstały one prawdopobnie wskutek
procesu myrmekityzacji, ponieważ przy wypieraniu cząsteczek
potasowych przez cząsteczki sodowo - wapniowe uwalnia się
krzemionka i cząsteczki glinowo-potasowe, wchodzące w skład
muskowitu.
W granicie ze Swistowych Turni skaleń potasowy znaj
duje się w małej ilości i występuje przeważnie w formie ma
łych ziarn ortoklazu.
W granicie z Rohatki skaleń potasowy występuje prze
ważnie jako mikroklin-mikro-per ty t. Substancji albitowej jednak
zawiera nie wiele (około 5%). Spotyka się również mikrokliny
czyste bez wrostków albitowych. Ściany mikroklinu grani
czące z oligoklazem są dobrze rozwinięte, natomiast granica
z kwarcem jest nieregularna i poszarpana. Ortoklaz nor
malny znajduje się w tej skale w znikomej ilości, tworząc
malutkie kryształki, wypełniające wolne przestrzenie między
innemi minerałami.
Granit z Gerlacha zawiera obok ortoklazu wiele mikroklinu-pertytu. Ilość substancji albitowej jest tu znacznie więk
sza aniżeli w poprzedniej skale. Niektóre części mikroklinu
są w 5O°/0 przepojone substancją albitową, tworzącą typową
strukturę „kratkową“, średnio zaś ilość albitu w mikroklinie
dochodzi tu do 25°/0. Kierunek wrostków albitowych zgodny
jest z kierunkiem łupliwości „murchisonitowej". Mikrokliny
z Gerlacha w porównaniu z innemi minerałami tej skały osią
gają największe wymiary.
O skaleniu potasowym z doliny Pięciu Stawów Spiskich
i z Łomnicy można powtórzyć to samo co o mikropertycie
z Gerlacha, jednak w mikropertytach ich skał substancji albi
towej jest mniej (około 1B°/O). Granit doliny Pięciu Stawów Spis,
charakteryzuje mikrolin pojkilityczny, obrastający wąskiemi
pasami dość duże kryształy oligoklazu.
Bi o ty t w niektórych badanych skałach uległ ohlorytyzacji. W szlifach z Koprowej Przełęczy nie spotyka się prawie
zupełnie ziarn czystego biotytu, który zachował się jedynie
w nieregularnych strzępach. Podobnie granit ze Światowych
Turni posiada przeważną część biotytu zchlorytyzowaną. Rów
nież granit z Gerlacha zawiera nieliczne zresztą ziarna biotytu
częściowo zchlorytyzowane. W granicie z Łomnicy około % częśó
(42)
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biotytu uległa chlorytyzacj i, natomiast granit z Rohatki i doliny
Pięciu Stawów Spiskich chlorytów prawie źe nie zawiera.
Biotyty opracowanych obecnie skał występują w formie
blaszek postrzępionych wzdłuż płaszczyzny łupliwości. Są one
heteromorfijne, wypełniając przestrzenie pomiędzy skaleniami
i kwarcem.
Biotyt z Koprowej Przełęczy, Gerlacha i Łomnicy obok
przeobrażenia w chloryt przemienia się również w epidot, pod
czas gdy biotyty z innych zbadanych miejscowości epidotyzacji nie ulegają. Natomiast granit z doliny Pięciu Stawów
Spiskich zawiera biotyty przeobrażone w muskowit, przyczem
wydziela się również epidot; biotytu zaś przeobrażonego w chlo
ryt w tej skale jest bardzo mało. Uwagę na te dwa sposoby
przeobrażenia zwróciła poprzednio M. Hamersk a-W itkiewieżowa (7).
Muskowit tworzy bądź długie nitki w plagjoklazach
i na granicy skaleni i kwarców oraz nieregularne włókna
w towarzystwie biotytu jako minerał wtórny, bądź tworzy
większe równomiernie wykrystalizowane blaszki jako minerał
pierwotny.
Muskowit pierwotny występuje w formie większych od
dzielnych płytek. Piękne zwłaszcza płytki muskowitu znalazłem
w szlifach z Łomnicy, Rohatki i Koprowej Przełęczy. Muskowit
z Rohatki obrasta dość duże ziarna magnetytu. Muskowit pier
wotny występuje najczęściej oddzielnie od ziarn biotytu, jak
inne minerały pierwotne, często pomiędzy skaleniami i kwarcem.
Minerały wtórne: Muskowit wtórny jako produkt roz
kładu biotytu i plagjoklazów różni się wybitnie swą formą
od pierwotnego. W zbadanych skałach większe blaszki wtór
nego muskowitu występują na granicy kwarcu i skaleni, zazę
biając się wzajemnie z włóknami biotytu lub chlorytów. Mu
skowit tworzy również nieregularne wrostki i włókna wew
nątrz pojkilitycznych mikroklinów.
Chloryt. We wszystkich zbadanych szlifach, o ile go
znajdujemy, występuje jako penin. W granicie z Koprowej
Przełęczy niektóre skupienia chlory tu posiadają charakterysty
czną teksturę sferolityczną. W skale tej również często znaj
dujemy epidot naprzemianległy z chlorytem. W granicie
z Gerlacha i doliny Pięciu Stawów Spis, chloryt występuje
(43)
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często na krawędziach blaszek biotytu o zupełnie czystym
rdzeniu.
W szlifie z Koprowej Przełęczy w towarzystwie chlorytu
zauważyłem tytanit. W poprzednich pracach tytanit w gnej
sie z Łomnicy opisuje Szadeczky (42), a w granicie z grani
Kopy Magóry zauważył tytanit wrosły w kwarc, Z. Wey
berg (64).
E p i d o t tworzy ziarna wrosłe w włókna chlorytu. Nie
które kryształy epidotu są, stosunkowo duże, zwłaszcza w gra
nicie z Koprowej przełęczy, gdzie są widzialne nieuzbrojonem
okiem. W granitach z innych miejscowości epidot występuje
najczęściej w formie drobnych okrągłych ziarenek wewnątrz
skupień biotytu.
Hematyt występuje w zbadanych szlifach w bardzo
małej ilości, tworząc wrostki i ziarna w biotytach i skaleniach
lub tworząc rzadkie gronkowe skupienia.
Leukoksen znajduje się w tych granitach, w których
biotyt uległ chlorytyzacji. Tworzy on białe nieprzeźroczyste
naloty i wrostki w biotytach i chlorytach. Leukoksen wystę
puje przy obu wyżej podanych procesach metasomozy biotytu,
jako produkt rozkładu minerałów zawierających tytan.
Minerały akcessoryczne.

Magnetyt i ilmenit. Ilość tych minerałów w zbada
nych granitach waha się od 1,89% (Łomnica) do 0,24% (Koprowa
zeł.). Większe ziarna magnetytu występują przeważnie w for
mie idjomorfijnych kryształów, mniejsze zaś tworzą nieregu
larne wieloboki. W niektórych szlifach (dolina Pięciu Stawów
Spis.) można zauważyć że magnetyt obrasta małe idjomorfijne
ziarenka apatytu. Również małe włókna muskowitu tworzą
wrostki w magnetycie. Często drobne kryształki magnetu i ilmenitu tworzą wrostki w skaleniach. Ilmenit w niektórych przypad
kach daje się odróżnić od magnetytu romboedrycznym zarysem
kryształków. Zawartość ilmenitu obliczona na podstawie „normy“
z rozbioru chemicznego jest nie wiele mniejszą od zawartości
magetytu: ilmenitu od 0,2 do 0,9%, magnetytu od 0,2 do 2,1%,
uwzględniając, że w „normie“ zawiera się również tytan pocho
dzący z rutylu.
(44)
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W granicie ze Świstowych Turni zauważyłem magnetyt
i ilmenit, tworzący włókniste strzępy, wrastające w włókna
chlorytu i wtórnego muskowitu po biotycie. W danym przy
padku ilmenit jest wyraźnie produktem wtórnego pochodzenia.
Apatyt. Minerał ten występuje we wszystkich badanych
skałach najchętniej w towarzystwie magnetytu. Wykazuje on
z reguły pełny idjomorfizm. Często apatyt jest otoczony biotytem lub muskowitem. W niektórych kryształach apatytu zna
leźć można malutkie wrostki cyrkonu. Większe kryształy apa
tytu zauważyłem w granicie z Łomnicy.
Cyrkon we wszystkich badanych skałach tworzy mikrolity w formie idjomorfijnych słupków w kwarcach, skaleniach,
czasem w apatycie. Specjalnie pięknie wykształcone kryształki
cyrkonu zauważyłem w granicie z doliny Pięciu Stawów Spiskich.
Badania mikroskopowe przedstawionych granitów wyka
zują, że ich skład mineralny odpowiada składowi granitów
normalnych alkaliczno-wapiennych, w partji południowo-wscho
dniej ; skutkiem znacznej ilości skalenia potasowego, granit
z tych okolic jest bardziej typowym, aniżeli granit z części
północnej i zachodniej Tatr, w której przeważa znacznie plagjoklaz nad skaleniem potasowym tak, że możnaby go nazwać
„oligoklazowym". Granit tej części zawiera więcej składników
ciemnych i jest więcej zasadowym. Cecha ta zbliża go raczej
do granodiorytów. Obserwację powyższą potwierdzają również
analizy chemiczne.
Granit zbadanych przezemnie okolic, zgodnie z obserwacją
poprzednich autorów opisujących granity tatrzańskie, przedsta
wia typ skały krystalicznej, która uległa znacznym zaburze
niom tektonicznym. Zjawiska dynamometamorfozy nieznaczne
zgnejsowanie można śledzić na okazach z Koprowej Przełęczy,
Świstowych Turni, Rohatki; granity zaś z Gerlacha i doliny
Pięciu Stawów Spis, nie posiadają znamion dynamometamor
fozy w tak znacznym stopniu jak granity z wyżej wymienio
nych miejscowości. Kwarzec i skalenie pierwszych z reguły
wykazują faliste znikanie światła i są w wysokim stopniu skataklazowane. Minerały wtórne, charakteryzujące łupki krysta
liczne jak chloryt, epidot oraz wtórny muskowit, w zbada
nych szlifach pochodzą z metasomotozy minerałów pierwotnych.
Nie jest jeonak rzeczą wykluczoną, że można będzie także
(45)
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znaleść ślady ich genezy metamorficznej, która może wskazywać
na to, że granity w niektórych partjach Tatr uległy znacznemu
działaniu ciśnienia tektonicznego. Na tej podstawie możnaby
w trzonie granitowym wydzielić pewne pasy granitu, który
uległ działaniu dynamometamorfozy w większym stopniu ani
żeli inne partje. Pasy te powinne okazać się zgodnemi z prze
biegiem linji tektonicznych.
Zbadanie petrograficzne tych pasów, dotychczas nie przed
sięwzięte w Tatrach, przyczyni się bezprzecznie do rozpoznania
zawiłej tektoniki trzonu krystalicznego Tatr.

Rozbiory chemiczne.

Wyniki analiz chemicznych z 6 badanych punktów przed
stawia poniżej tabela]:
Świstowe
Turnie

Koprowa
Przełęcz
%
wag.

0-2

Robatka

mol.
mol.
mol.
%
%
X
X
X
1000 wag. 1000 wag. 1000

68-26 1137 67'34 1122 69-71 1161

Ti 0,

0-30

2IZ2 ^3

17-64

4

173 16-98

%
wag.

4

0-14

167 15-90

156

14-51

6

Pięciu Sta
wów spis.

Łomnica

mol.
mol.
mol.
%
%
X
X
X
1000 wag. 1000 wag. 1000

73'56 1226 69-60 1160 67-11 1118

0-32

0-47

Dolina

Gerlach

1

4

0-28

4

161 16-68

166

0-31

142 16-42

0-14

1

0-64

4

0-96

6

0-79

5

0-68

4

1-59

9

FeO

1-41

14

1-75

25

1-46

21

0-99

14

1-41

19

1-47

21

Mn 0

0-04

MgO

0-90

23

1-36

35

0-94

24

0-86

21

1-27

32

0-91

23

CaO

2-82

50

2-75

50

3-02

54

1-90

34

3-25

59

2-94

52

Na,0

4-45

73

4-34

69

386

55

3-17

52

2-24

35

4-28

69

K,0

2-49

27

2'40

26

2-85

31

3-78

40

3-16

84

302

82

0-27

2

0-30

2

0-37

8

—

0-41

8

0-33

2

0-06

—

0-04

—

0-03

—

ślad

—

0-04

0-04

—

—

B,O +

103

—

0-90

—

0-46

—

0-32

—

0-44

—

0-38

—

H, 0-

0-20

—

0-19

—

0-26

—

0-25

—

0-36

—

033

—

CO,

0-29

—

0-09

Razem

6

0-20

5

0-13

2

ślad

2

0-24

5

100-23 1510 99-68 1511 99-78 1515 100-30| 1560 99-68 1513 99-80 1501
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Skład mineralny normatywny z wyżej przedstawionych
analiz chemicznych został obliczony metodą Washingtona
(53) i zestawiony w poniższej tabeli:
Koprowa
Przełęcz

Minerały
normatywne

Świstowe
Turnie

RoGerlach
hatka

Dolina
Pięciu
Stawów
Spiskich

Łom
nica

.
.
.

24-3
15-0
38-3
13-9
2-3

25-5
14-5
36-2
10-8
3-4

31-6
17-3
28-8
11-9
2-8

34-6
22-2
27-2
9-4
1’6

36-5
18-9
18-3
13-3
4-5

23-9
17-8
36-2
11-4
2-5

Hypersten
Magnetyt .
Apatyt . .
Ilmenit . .

3-4
0-2
0-6
0-5

5-4
0-9
0-7
0-9

3-7
1-4
1-0
0-6

3-3
1-1
—
0-2

4-7
1-0
1-0
0-6

3-4
2-1
0-7
0-6

Kalcyt . .
Woda . .

0-6
1-2
100-3

0-5
1-1
99-9

0-2
0-8
100-1

0-5
100-1

0-2
0-8
99-8

0-5
0-7
99-8

Kwarc .
Ortoklaz
Albit
.
Anortyt .
Korund .

.

©
a
o
cS
□2

©
a
N
O
a

Pa

Na podstawie przedstawionego składu „normatywnego"
zbadanych granitów, łatwo wykazać do jakiej grupy skał ma
gmowych należy ten granit pod względem systematyki. W tym
celu obliczyłem t. zw. „parametry“ dla każdej zbadanej skały:
Koprowa
Przeł.
8t0sunek

Ś wistowe
Turnie

para sto
metr sunek

para
metr

Rohatka

Gerlach

sto para sto
sunek metr sunek

para
metr

Sallf em. 19-95

I

11-34

I"

Kwjskal.

0-36

4

0-41

4

0-54 (3,4

0-59 (3)4

Alk/wap.

2-0

2”

1-9

2(3;

1-59 <2)3

2-7

2

K/Na

0-37

4

0-37

4

0-57 (3)4

0-77

8"

13-8

I"

20-65

1

Dolina
Pięciu Sta
wów Spiskich

sto
sunek

Łomnica

para sto para
metr sunek metr

12-53 I"

13-5

I"

0-72 3"

0-36

1-44 "3

1-94 2"

0-97

0-46 "4

3

4

Na podstawie przedstawionych „parametrów" wśród 6
zbadanych granitów, wyróżnić można skałę o dużej zawartości
tlenku potasu (Gerlach, dolina Pięciu Stawów Spiskich) i o zna(47)
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cznej „saliczności“ (Koprowa Przełęcz i Gerlach) oraz o dość
dużej stosunkowo ilości alkaljów (Koprowa, Gerlach i Łomnica).
Wybitnie różni się od wymienionych druga grupa granitów
o malej „saliczności“ (Świstowe Turnie), o malej zawartości tlenku
potasu (Koprowa i Świstowe Turnie) i o małej zawartości alkaljów
(Dolina Pięciu Stawów Spis, Rohatka). Ostatnia grupa skal pod
względem „parametrówu zbliża się do granitów zbadanych przez
innych autorów, (o czem niżej).
Skład mineralny „normatywny11 zbadanych skal, nie jest
bezpośrednio porównywalny ze składem mineralnym rzeczy
wistym, przedstawionym w rozdziale pierwszym tej pracy, po
nieważ pierwszy jest wynikiem obliczeń z procentów wagowych
składników molekularnych analizy chemicznej, drugi zaś — pro
centów objętościowych minerałów rzeczywistych z analizy mi
kroskopowej, otrzymanych metodą planimetryczną. Prócz tego
do składników jasnych normatywnych została zaliczona cała
ilość tlenku potasu jako ortoklaz „normatywnyu oraz nadmiar
glinki jako korund, których część wchodzi w skład rzeczywistego
biotytu i muskowitu, — minerałów ciemnych. Ponieważ tak ciężar
wagowy ostatnio wymienionych minerałów jak też ich skład
ilościowy może być zmienny, trudną jest rzeczą znaleść metodę
rachunkową porównawczą. Dla zobrazowania jednak stosunków
panujących pod względem składu mineralnego w zbadanych
granitach poniżej przedstawiam tabelę porównawczą składu
normatywnego ze składem rzeczywistym (str. 723).
Próbę rachunku porównawczego sumy składników jasnych
rzeczywistych z sumą składników jasnych normatywnych przed
stawiam niżej. W tym celu od sumy składników jasnych „normatywnychu odjęto sumę korundu i hyperstenu, których ilości
odpowiada wielkość K2O wliczona z biotytu do ortoklazu nor
matywnego.
Ń
ki
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a
4

1
2
3
4
5
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Koprowa Przełęcz . .
Świstowe Turnie . . .
Rohatka..........................
Gerlach ..........................
Doi. Pięciu Stawów Spis.
Łomnica..........................
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składników
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rzeczywistych
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W analogiczny sposób przedstawiam teź porównanie sumy
składników ciemnych rzeczywistych z sumą składników ciemnych
normatywnych, do której dodano odjętą poprzednio liczbę.

Różnica

|

L. porz.

Suma
Suma składników
składników
ciemnych
ciemnych
normatywnych
rzeczywistych

1
2
3
4
5
6

Koprowa Przełęcz ....
Świstowe Turnie ....
Rohatka...................................
Gerlach..................................
Dolina Pięciu rftawówSpis.
Łomnica ..............................

11-2
14-7
17-3
9-78
11-9
11-9

4-2+ 5-7= 9-9
7-0+8-8=15-8
6-1+ 6-B= 12-6
4-4+4-9= 9-3
6-7+ 9-2=15-9
6-1+ 5-9 = 120

—18
+ 1-1
-4-7
-0-5
+ 4-0
+ 0'1

Przyczyną różnic wynikających z przedstawionych porów
nań, to obok nieuniknionych błędów pomiaru metodą Rosiwala
są zmiany, którym uległy skały przez procesy serycytyzacji,
chloryty zacji, myrmekityzacji i t. p., których ilościowo w mi
kroskopie nie da się ująć. Również różnice wynikające z metody
obliczeniowej składu normatywnego i rzeczywistego, poruszone
poprzednio, odgrywają tu znaczną rolę.
Celem porównania i zorjentowania się w chemizmie wszyst
kich dotychczas zbadanych granitów tatrzańskich oraz celem
ustalenia ich przynależności w systematyce skał magmowych,
porównałem „parametry11 granitów przedstawionych w niniejszej
pracy z parametrami 13 granitów opracowanych przez po
przednich autorów; obliczeń ostatnich dokonał kol. J. Rylski.

1.
2.
3.
4.
&.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Przedstawiają się one następująco:
Kościelec Mały (odm. ciemna) . .
Gerlach......................................... .
Koprowa Przełęcz
.... .
Kościelec Mały (odm. szara)
.
Granaty......................................... .
Miedziane...................................
.
Żółta Turnia............................. .
Trzydniowiański.......................
.
Rohatka................................... .
Kosista......................................... .
Łomnica................................... .
(50)

I. "4,
4.
2,
I. (3)4,
3"
2,
I.
4,
2",
4.
4.
I. "4,
2,
4.
I.
2(3),
4,
2", "4.
I.
4,
4.
4,
I.
2,
I". 4, (2)3,
4.
I". (3)4, (2)3, (3)4.
I"
4.
4, (2)3,
I". 4,
2", "4.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mięguszowiecki............................. I",
2(3), 4.
4,
Ornak.............................................. I". (3)4, (2)3,
4.
Żłobisty.............................................. I”.
2(3), (3)4.
4,
Dolina Pięciu Stawów Spiskich
I”.
3' //Q
3.
Swistowe Turnie............................. I".
2(3), 4.
4,
Uhrocie Kasprowe............................. I".
4.
4, (2)3,
Roztoka......................................... I". (3)4,
2(3), 4.
Pośredni Goryczkowy . . . .
I". "4,
2(3), 4.
Wykaz powyższy, ułożony został według „saliczności"
zbadanych granitów. Najwięcej „saliczne“ są skały oznaczone
parametrem I. — (ponad 93% Sal); najmniej saliczne są tu
3 ostatnie skały, które zawierają mniej niż 90% Sal. Wykaz
ten unaocznia najdokładniej, źe w granicie tatrzańskim niema
typów, czy grup odrębnych, lecz stopniowe przejście od skał
więcej salicznych n. p. Sal: Fem.29,88 — w Kościelcu ciemnym,
do bardzo słabo salicznych granitów Sal: Fem. 9,81 — w Po
średnim Goryczkowym.
Stosunek kwarcu do skaleni według „norm" badaczy ame
rykańskich okazuje się w skałach tatrzańskich bardziej stałym;
przeważnie znajdujemy parametr 4. Tylko nieliczne granity
odbiegają od tej reguły: Kościelec i Pośredni Goryczkowy
wykazują parametr mniejszy — "4.
Najwięcej kwarcu w stosunku do skaleni posiadają: Ornak,
Roztoka, Gerlach i Rohatka — par. (3) 4, a rekord pod tym
względem osiąga dolina Pięciu Stawów Spiskich — parametr 3"
t. zn. blisko stosunku 1:1. Ogólnie jednak panuje przewaga skaleni
nad kwarcem.
Stosunek alkaljów do wapna, zaznaczający rolę cząsteczki
anortytowej waha się od parametru 2—3.
Największy stosunek Alk. :Wap. wykazuje Gerlach (2,7)
i Żółta Turnia (3,0) najmniejszy zaś dolina Pięciu Stawów
Spiskich (l-44).
Pod względem zawartości potasu (K:Na) ogólnie panuje
stałość, przeważa bowiem parametr 4, jedynie granity z po
łudniowo-wschodnich części trzonu krystalicznego są bardziej
„potasowe". W granicie z Gerlacha K: Na wynosi 0,77 (par. 3),
z Rohatki — K: Na = 0,57 (par. (3)4), a najwięcej potasu zawiera
granit z doliny Pięciu Stawów Spis, który wykazuje równowagę
potasu i sodu K: Na ■= 0,97 (par. 3).
(51)
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Tak znaczna ilość potasu w granicie z południowo-wschodniej
części Tatr zaznacza się w odpowiednio wybitnym stosunku
ortoklazu do plagjoklazu normatywnego (plagjoklaz norm.—Ab
norm.-f-An norm.).
Stosunek ten przedstawia poniższy wykaz :

Świstowe Turnie Ort: Plag. . 039
Rohatka............................. 0'43
Gerlach............................. 0’67
Dolina PięciuStawów Spiskich
0’60
Łomnica............................. 0’37
Granity z północnej i zachodniej części Tatr posiadają ten
stosunek znacznie mniejszy.
Tatry Zachodnie: TrzydniowiańskiOr.:Plag. .
Ornak ....
„
Tatry Północne: Kosista ...
„
Roztoka ...
„
Uhrocie Kasprowe
„
Pośredni Goryczkowy „

. .
...
...
...
...
...

018
0’27
0T9
0'20
0’21
0’26

Grupa Orlej Perci oraz okolic Morskiego Oka, jako środ
kowa część Tatr posiada stosunek Or.: Plag, pośredni.

Mięguszowiecki . . . 0'24
Granaty........................0 26
Żółta Turnia .... 0'34
Kościelec (odm. ciemna)
0’35
Miedziane....................... 0-39

Niektóre przeto tylko punkty zbliżają się pod względem sto
sunku Or.: Plag, do granitu południowej części Tatr. Jedynie Ko
ścielec (odmiana szara) posiada stosunek ortoklazu do plagjoklazu
wkraczający w wartości Tatr południowych — Ort.: Plag. =0,46;
jednak w szlifie tego granitu jest ortoklazu nie wiele (6,34%
metodą Rosi wal a); natomiast biotytu i muskowitu znajdujemy
w nim 17,68%, przeto nadmiar ortoklazu normatywnego obli
czonego z ilości wagowych KtO należy przypisać wielkiej ilości
biotytu i muskowitu- Znaczną ilość ortoklazu zawiera również
granit Żłobistego Szczytu (stos. Or.: Plag. = 0,42), lecz jego
geograficzne położenie na szerokości Rohatki (Or.: Plag. = 0,43)
odpowiada tej liczbie jako skale południowej części Tatr.
(52)
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Od grupy środkowej odbiega pod tym względem wy
bitnie Gerlach i dolina Pięciu Stawów Spis, posiadające stosunek
ortoklazu do plagjoklazu ponad 0’60, pomimo że stosunkowo
biotytu zawierają nie wiele (Gerlach 6'24 %, dolina Pięciu Sta
wów Spis. 8-81 %).
Te właściwości składu rzeczywistego i normatywnego gra
nitu z Tatr południowo-wschodnich wykazują, że możemy go
zaliczyć do granitu typowego, zbliżonego więcej do adamellitów,
a granit północnej i zachodniej części jest zbliżony do grano
diorytów (o czem niżej).
Jeśli porównamy parametry granitu tatrzańskiego z para
metrami innych skał zbliżonych do granitów n. p. z adamellitami lub trondhjemitami, a nawet z granodiorytami, zauwa
żymy pewne podobieństwa magmowe, które pozwalają na od
powiednie umieszczenie granitu tatrzańskiego w ogólnej syste
matyce skał magmowych.
Parametr średni granitu tatrzańskiego, obliczony na pod
stawie przedstawionych wyżej parametrów 19 punktów wy
nosi ..................................................................... I", 4, 2(3), 4.
Parametr średni adamellitów, obli
czony na podstawie 6 analiz z katalogu
analiz Washingtona (53) .... I", (3)4, 2, (3)4.
Parametr średni tonalitów, obliczony
na podstawie 13 analiz z katalogu W aschingtona (53)................................... "II, 4, 3, 3(4).
Parametr średni trondhjemitów, obli
czony na podstawie 11 analiz z pracy
Golds chmi d a (5)................................... 1, 4, 2, 4.
Parametr średni alaskitów, obliczony
na podstawie 4 analiz z katal. Wash. (52) I. (3)4, 1 — (1)2, 4.
Parametr średni granodiorytów, obli
czony na podstawie 42 analiz z katal.
Wash. (53)............................................... (I) II, 4, 3, 4.
Parametr średni diorytów kwarco
wych, według Lacroix’a (15)
II, 4, 3, 4.
Parametr średni granitów monzonitowych według Lacroix’a (15)
I-II, 3-4, 2-3, 3.
Porametr średni granitu akerytowego według Lacroix’a (15) .... I-II, 4, 2, 4.
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Z zestawienia powyższego staje się rzeczą widoczną, że
granit tatrzański jest najbardziej zbliżony do trondhjemitów
i adamellitów, a w grupie środkowej do granitów akerytowych Lacroixa. Goldschmidt (5) w swej pracy wyróż
nia 2 typy trondhjemitów: pierwszy typ w trójkącie Beck ego
wysuwa się z pola granitowego w kierunku wierzchołka Ao ku
alaskitom, drugi zaś mieści się dokładnie w polu granitowem.
Ten drugi typ trondhjemitów różni się od granitów tatrzań
skich nieco większą „salicznością“, większą ilością alkaljów
i znaczniejszą przewagą sodu nad potasem. Zawartość krzemionki
waha się w nich od 65% do 76,9°/0, przeważnie zaś wynosi po
nad 70% ; natomiast w granitach tatrzańskich waha się od 67,1%
(Pośredni Goryczkowy) do 73,6% (Gerlach) przeważnie zaś wy
nosi mniej niż 70%.
Ilość wapna w trondhjemitach jest mniejszą od ilości za
wartej w granitach tatrzańskich — w trondhjemitach od 1,1 do
3,5, — w granitach tatrzańskich od 1,9 do 3,78 (Kosista i Uhrocie
Kasprowe). Jeśli porównamy granity tatrzańskie z adamellitami,
już na podstawie „parametrów11 zauważymy, że adamellity
mają jednakową z granitami Tatr „saliczność", nieco więcej
kwarcu w stosunku do skaleni i więcej potasu. Skały te, które
od tonalitów odróżnia większa zawartość skalenia potasowego,
(tonality nie mają prawie wcale skalenia potasowego) są pod tym
względem podobne do granitów południowo - wschodnich Tatr,
które charakteryzuje (j. w.) większa ilość ortoklazu i mikrolinu-pertytu, jak również większa ilość kwarcu w stosunku do
skaleni (Gerlach par. (3)4, Rohatka par. (3)4, Pięć Stawów
Spiskich par. 3).
Tonality są więcej zasadowe niż granity tatrzańskie,
zawierają znacznie więcej wapna niż one oraz mniej alkaljów.
Alaskity są znacznie więcej „saliczne“ i alkaliczne (pa
rametr 1—1(2), przyczem stosunek potasu do sodu jest u nich
stale w równowadze.
Granodioryty są więcej zasadowe niż granit tatrzański,
przyczem stosunek alkaljów do wapna jest u nich w równo
wadze, podczas gdy w granitach tatrzańskich alkalja znacznie
przeważają pod wapnem.
To samo dotyczy diorytów kwarcowych, jednak niektóre
granity tatrzańskie, zwłaszcza z Uhrocia Kasprowego, Roztoki
(54)
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i Pośredniego Goryczkowego — zatem skrajnie północnych okolic
trzonu — są z niemi porównywalne, albowiem stos. Sal:Fem.
wynosi u nich poniżej 9O°/o.
Monzonity kwarcowe są porównywalne z granitami o więk
szej zawartości potasu i alkaljów, zwłaszcza granit z doliny
Pięciu Stawów Spiskich może być na podstawie parametru umiesz
czony w rzędzie monzonitów kwarcowych.
Wiele parametrów granitu tatrzańskiego posiada cyfry
zgodne z parametrem średnim granitu akerytowego. N. p. gra
nit z Żółtej Turni, Miedzianego, Mięguszowieckiego, Kościelca
(obie odmiany) nazwać należy według L a er o i x’a granitem
akerytowym.
Przedstawione wyżej porównanie granitu tatrzańskiego
z innemi podobnemi odmianami granitów innych okolic pozwala
wyprowadzić wniosek, że granit tatrzański na ogół zajmuje
miejsce pośrednie pomiędzy adamellitami a tonalitami. Granit
ten nie jest zróżnicowany na typy odrębne, lecz w całości swej
przedstawia ciągły szereg przejściowy od odmiany bardzo zbli
żonej do adamellitów na południowym-wschodzie trzonu, do
odmiany nieco zbliżonej do granodiorytów na północy. Część
środkowa trzonu przedstawia typ pośredni granitu akerytowego.
Przeto w trzonie krystalicznym Tatr możemy odnaleść przejścia
od granitów kwaśnych do bardzo zasadowych, przyczem zasa
dowość rośnie na ogół konsekwentnie od południowego-wschodu
ku północnemu-zachodowi.

Kwestja Izofem.
Problem izofem przedstawiony przez prof. J. Tokar
skiego w pracach: „Próba syntezyu (47) oraz „Izofemy
w granicie tatrzańskim“ (48), uważać można za jedną
z najważniejszych kwestyj petrograficznych w ostatnich latach, ze
względu na doniosły przyczynek do sprawy dyferencjacji magmy.
Praca prof. Tokarskiego opiera się jednak na 13 tylko
analizach granitu tatrzańskiego, wykonanych nowemi metodami
chemicznemi oraz na kilku analizach granitu występującego
poza obrębem Tatr, w południowych Karpatach. Próbki granitu
tatrzańskiego użyte do wspomnianych 13 analiz były zebrane
przeważnie w północnej i środkowej części Tatr Wysokich,
przeto przedstawione w niniejszej pracy analizy nowych 6 punk(55)
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tów, pochodzących z południowo-wschodnich okolic Tatr Wy
sokich, mogą rzucić nowe światło na sam problem izofem oraz
wykazać czy teorja izofem ma zastosowanie do całego trzonu
krystalicznego i czy kierunek j ak też przebieg izofem nie ulegnie
zmianom, wreszcie czy nie da się w Tatrach wykryć odwrotności
w „femizmie" granitu, t. j. czy południowa strefa Tatr nie jest
podobnie jak północna wzbogacona w elementa femiczne.
W tym celu nowe' analizy przeliczyłem na wartości B e ckego (3), celem umieszczenia ich w trójkącie Beckego-Osanna
i stwierdzenia czy punkty ich mieszczą się w izofemach prof.
Tokarskiego konsekwentnie.
Poniższa tabela przedstawia materjał 19 analiz granitu
tatrzańskiego przeliczony według metody B e c k e g o.

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kosista.......................
Roztoka.......................
Uhrocie Kasprowe .
Pośredni Goryczkowy
Trzydniawiański .
Ornak .............................
Kościelec Mały (odmiana
ciemna)........................
Kościelec Mały (odmiana
szara) .......................
Granaty........................
Żłobisty........................
Miedziane........................
Mięguszowiecki .
Żółta Turnia ....
Koprowa Przełęcz
Świstowe Turnie
Rohatka.......................
Gerlach.......................
Dolina Pięciu Stawów
Spiskich
....
Łomnica.......................
(56)

“0

«0

/o

/o—c0

Si Oj
% mol.

6-9
6-2
6-4
6-4
6-7
6’7

2-0
2-3
2-3
2-1
2-2
1-8

1-1
1-5
1-3
1-5
1-1
1-5

-0-9
-0-8
-1-0
-0-6
-1-1
-0-3

74-7
75-9
73-8
74-9
76-0
76-6

7-6

1’5

0-9

—06

77-0

7-8
7-3
6-8
7-2
7-1
7-4
7-4
6-9
6-8
7-7

1-6
1-9
2-1
2-0
1-8
1-6
1-9
1-8
2-1.
1-4

0-6
0-8
1-1
0-8
1-1
1-0
0-7
1-3
1-1
0-9

-1-0
-1-1
-1-0
-1-2
-0-7
-0-6
-1-2
-05
-10
—05

78-9
77-1
74-8
77-0
75-2
77-2
75-5
74-7
76-9
78-7

6-1
7-1

2'6
1-8

1-3
Dl

-13
-0-7

76-9
74-8

1

1
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Zupełnie zgodnie z wynikami pracy prof. Tokarskiego
6 nowych punktów mieści się w trójkącie Beck eg o (rys. 1)
i to konsekwentnie w izofemach odpowiadających ich położeniu
geograficznemu.

Izofema 4 = 1.5 zawiera granity z Rohatki, Pośredniego Go
ryczkowego iOrnaka; izofemaf0 = 1,3 z UhrociaKasprowego, Swis.
towych Turni, doliny Pięciu Stawów Spiskich; izofema =
z Kosistej, Trzydniowiańskiego Żłobistego, Mięguszowieckiego,
(57)
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Rohatki, i Łomnicy; izofema Z), =1,0 z Żółtej Turni; izofema
/■o=O,9 z Kościelca Małego (odm. ciemna) i Gerlacha; izofema
Ą =0,8 z Miedzianego i Granatów; izofema /’0=O,7 z Koprowej
Przełęczy; wreszcie fo=O,6 z Kościelca Małego (odm. szara).
Z zestawienia niniejszego widać, źe najwięcej punktów łączy
izofema f0 = l,l (średnia) oraz, że możemy wyróżnić 4 izofemy
główne zaznaczone najmniej 2-ma punktami i izofemy pośre
dnie zaznaczone jednym punktem w trójkącie. Dowodzą one,
źe najwybitniejszą cechą granitu tatrzańskiego jest przejściowośó od więcej „femicznych" granitów do mniej femicznych.
Pod względem rozmieszczenia geograficznego wyniki 6
nowych analiz również są zgodne z wynikami pracy prof. T okarskiego, gdyż w miarę zbliżania się z południa na północ
„femicznośó" granitu rośnie. Załączona mapa Tatr granitowych
dokładnie tę tezę unaocznia.
Izofema/’0 = l,5 biegnie od Ornaka wzdłuż północnej krawę
dzi trzonu Tatr poza Pośredni Goryczkowy, na północ od Kosistej
skręca na południe w kierunku Młynarza. Izofema Z), =1,3 biegnie
od Uhrocia Kasprowego, na północ od Kosistej skręca ku po
łudniowi równolegle do poprzedniej; w dalszym ciągu biegnie
przez Świstowe Turnie do doliny Pięciu Stawów Spiskich; drogą
interpolacji można ją przedłużyć ku zachodowi pomiędzy Orna
kiem a Trzydniowiańskim. Izofema Z’0=l,l wiąźe Trzydniowiański z Kosistą, skąd skręca na południe do Mięguszowieckiego,
dalej wiąże Żłobisty z Rohatką i Łomnicą (grań południowa).
Izofema Z"o=O,9 przebiega od Kościelca Małego, na północ od
Granatów i drogą interpolacji pomiędzy Miedzianym a Mię
guszowieckim do Gerlacha.
W przebiegu izofem zauważyć można ich zagęszczenie na
linji Kościelca Małego oraz ich skręt ku południowi na wyso
kości Kosistej równolegle do doliny Białej Wody. Zjawiska te
bezsprzecznie wiążą się z budową tektoniczną trzonu tatrzań
skiego. Skręt nagły izofem ku południowi nasuwa myśl „listwowego przesunięcia" środkowej części trzonu krystalicznego na
linji Białej Wody ku północy.
Na zagęszczenie się izofem w okolicy Kościelca Małego
zwraca uwagę prof. J. Tokarski, tłumacząc to zjawisko obec
nością przebiegającej w tej okolicy depresji porzecznej „gorycz
(58)
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kowej“. Można również do tej interpretacji dodać następujący
wniosek: Ponieważ granit północnej partji trzonu krystalicznego
jest więcej femiczny aniżeli południowej, która j. w. wykazałem
przedstawia typ magmy zastygłej blisko centrum batolitu, gra
nit zaś północnej części wykrystalizował dalej od centrum bliżej
powierzchni, przeto zagęszczenie się izofem musi nastąpić tam
gdzie w intersekcji trzonu występuje magma zastygła bliżej
krawędzi. Zatem zgodnie z wnioskiem prof. Tokarskiego na
depresjach wystąpi zagęszczenie izofem, na elewcjach zaś wy
stąpi magma głębsza, zastygła bliżej centrum, a więc nastąpi
rozbieganie się izofem.
Brak zamykania się izofem na krawędzi południowej na
suwa wniosek, że trzon granitu południowej części Tatr, który
zastygł w pobliżu centrum batolitu został prawdopodobnie
ucięty uskokiem biegnącym wzdłuż kontaktu ze skałami
osadowemi; nie sprzeciwia się on hipotezie tektoników, że
cały trzon tatrzański został obalony na północ tak, że dawna
jego pokrywa leży na północy, nurzając się pod skały osadowe,
a dawne centrum batolitu widoczne jest na powierzchni w partji
południowej.
Wnioski.

Zdając sobie dokładnie sprawę, że ścisłe naukowe zbadanie
budowy petrograficznej trzonu krystalicznego Tatr Wysokich
wymaga znacznie większej ilości analiz mikroskopowych i che
micznych aniżeli 19, któremi w niniejszej pracy się posługiwałem,
sądzę jednak, że już na podstawie dotychczasowych badań
można wysnuć pewne wnioski o petrograficznej budowie
trzonu granitowego Tatr.
Zestawiam je w następujących punktach:
1. W granicie tatrzańskim istnieje przejściowość
stopniowa od odmian ciemniejszych do jaśniejszych, zazna*
czająca się większą ilością biotytu i muskowitu w granitach
zachodniej i północnej części Tatr, mniejszą zaś ilością tych
minerałów w granitach części południowo-wschodniej.
2. Na tej podstawie można zgodnie z teorją prof. Tokar
skiego przeprowadzić linje jednakowej ilości minerałów ciem
nych t. zw. „izofemy1*.
(59)
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3. Kierunek i przebieg izofem zezwala powziąć pewne
wnioski co do przebiegu poprzecznych linij tektonicznych w Ta
trach.
Wygięcie izofem ku południowi wzdłuż doliny Białej Wody
nasuwa przypuszczenie, że tędy biegnie poprzeczna linja dyslo
kacyjna, wzdłuż której część Tatr środkowych leżąca na
zachód od niej uległa „listwowemu przesunięciu" ku
północy.
4. Granit zachodniej i północnej części Tatr zawiera oligoklazy, wykazujące znaczne różnice w zawartości anortytu pomiędzy
obwódką a rdzeniem i wybitną budowę pasową; oligoklazy nato
miast południowo-wschodniej części Tatr posiadają słabą budowę
pasową i małą różnicę w ilości anortytu zawartej w obwódce
a w rdzeniu. Stąd wniosek, że granit południowo-wschod
nich Tatr zastygał wolniej przy powolnym spadku tem
peratury bliżej centrum batolitu, granit zaś północ
nych i zachodnich Tatr zastygł przy szybszym
spadku temperatury i posiada znamiona zewnę
trznej części batolitu.
5. Nie zamykanie się izofem od strony południowej w obrę
bie trzonu krystalicznego oraz brak powtórzenia się znamion
charakteryzujących oligoklazy z północnej i zachodniej części
Tatr w partji południowo-wschodniej, pozwala wyprowadzić
wniosek, że albo trzon tatrzański wzdłuż kontaktu ze skałami
osadowemi został ucięty od strony południowej dys
lokacją podłużną i uległ zapadnięciu się uskoko
wemu; lub też, że cały trzon granitowy został nasunięty ku
północy w ten sposób, że na południu zostały odsłonięte masy
centralne batolitu, a na północy nurzają się pod skały osadowe
masy brzeżne batolitu, przyczem powstać mógł wspomniany uskok.
6. Chemizm granitu tatrzańskiego wskazuje, że granity
południowej partji trzonu zawierają równowagę potasu i sodu,
podczas gdy granit części północnej i zachodniej partji charak
teryzuje znaczna przewaga sodu nad potasem. Pierwsze zatem
pod względem systematyki są bardzo zbliżone do adamellitów,
podczas gdy granit partji północnej i zachodniej Tatr zbliżony
jest do trondhj emitów a nawet niektóre odmiany do gra
nodiorytów, grupa zaś środkowa jest typowym granitem
a k ery to wy m.
(FO)
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7. Większa zawartość skaleni potasowych w granicie po
łudniowo-wschodniej części Tatr sprawia, że granit ten wystę
puje w formie świeższej aniżeli granit o mniejszej zawartości
skalenia potasowego; skaleń ten jest bowiem odporniejszy na dzia
łanie atmosferiljów niż plagjoklazy. Jest rzeczą prawdopodobną,
że w tern leży przyczyna, iż najwyższe w Tatrach szczyty jak
Gerlach, Łomnica, Lodowy, przewyższające wszystkie inne
swemi potężnemi rozmiarami, zgrupowały się w południowowschodniej okolicy trzonu krystalicznego.
8. Ponieważ pod względem chemizmu pomiędzy poszczególnemi odmianami granitu tatrzańskiego istnieje przejściowość
(wniosek 1), nie można czynić przypuszczenia o istnieniu odrę
bnego typu granitu tatrzańskiego, gdyż w całym trzonie znajdziemy wszystkie odmiany pomiędzy granitami bardzo kwaśnemi
a więcej zasadowemi.
Dla ugruntowania słuszności powyższych wniosków petro
graficzne badania granitu tatrzańskiego powinne w przyszłości
objąć te części Tatr, które dotychczas badaniami takiemi objęte
nie były; również celem ustalenia przebiegu izofem w Ta
trach zachodnich, należałoby zbadać granit z punktów ujętych
systematycznie wzdłuż pewnych linij profilowych n. p. z północy
na południe.
Wreszcie palącą staje się kwestja przeprowadzenia dokła
dnych zdjęć petrograficznych dla wykonania mapy petrogra
ficznej Tatr, której brak odczuwają tak petrografowie jak też
geologowie.
R ć S U M Ć.

En 1927 furent publies les travaux de M. J. Tokarski:
„L’essai d’une synthese des recherches sur le granite de Tatra"
et „Les isofemes du granite de Tatra". La conclusion principale de ces travaux est, que le massif granitiąue de Tatra
est douó d’une regularite et d’une consóquence tres particuliere
dont il change sa composition mineralogique et chimique: le
granite devient de plus en plus riche en mineraux colores
(biotite, oxydes de fer, muscovite) a mesure, qu’on s’approche,
du bord septentrional du massif. Sur la carte geologique on
peut tracer les lignes par les points, dont les roches analysees
(61)
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out montre la meme teneur en. elements colores. Les lignes
ainsi obtenues, nommees par Mr. J. Tokarski „isofemes"
sont approximativement paralleles au bord septentrional du
massif cristallin de Tatra. Ces lignes s’epaississent dans les
depressions tectoniques du massif et elles sont au contraire plus
ou moins delayees sur ses elevations. A cóte de la chaine de
Tatra tous les autres massifs granitiques des Karpates
meridionales demontrent la meme regularite de variation de
la teneur en elements colores. On peut alors supposer, que tous
ces massifs forment ensemble un grand batholite, ondule fortement par de nombreuses dislocations transversales.
Les conclusion de Mr. J. Tokarski possedent une grandę
importance pour la question de la differenciation du magmę
granitique des chaines centrales karpatiques en generał et en
meme temps elles peuvent fournir plusieurs indications pour la
tectonique de Tatra. Elles ont ete basees sur les analyses
chimiques et microscopiques des echantillons, surtout de la partie
centrale de Tatra. Pour verifier la theorie „des isofemes“ aussi
pour la partie orientale de Haute Tatra j’ai soumis k l’analyse detaillee les echantillons de Gerlach, R oh a tka, S wis
towe Turnie, Łomnica, vallee de Pięć Stawy Spiskie,
de Ko pro w a.
La composition mineralogique reelle de ces echantillons,
obtenue par la methode planimetrique au microscope, est
figuree p. 709. L’etude microscopique detaillee des composants
principaux (quartz, oligoclase, orthose, biotite, muscovite, oxydes
de fer) a fourni les proprietes optiques bien connues par les
travaux antecedents. Ce qu’il y a de nouveau c’est la presence
du sphene dans le granite de Koprowa et de l’antiperthite
dans le granite de Świstówe.
Une observation interessante a pu etre faite sur la structure
zonee de l’oligoclase, c’est a dire sur la difference de la teneur
en anorthite entre le centre et la bordure. II s’est montre, que
dans la partie de Sud-Est de Tatra la difference de compo
sition entre le centre et la bordure est tres petite (1—2°/0 de
l’anorthite), la structure zonee alors a peine perceptible. Dans
la direction de Nord - Ouest cette difference croit continuellement,
pour atteindre enfin dans les environs de Goryczkowa 7—11 °/0
de 1’anorthite. On peut alors supposer que le granite de la partie
(62)
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meridionale et orientale s’est consolide plus lentement et plus
tranąuillement, dans des parties plus profondes du batholite,
tandis que la cristallisation du granite du Nord s’est effectuee
plus vite dans les zones peripheriques du batholite. Cette supposition s’accorde bien avec les theses de Hommel et Bo w en.
En outre la richesse du feldspath potassiąue (orthose, miorocline,
microperthite) est specialement caracteristiąue pour la partie
meridionale.
Les analyses chimiques de 6 echantillons mentionnes sont
figurees dans le tabl. p. 720; les compositions virtuelles et
les parametres magmatiques ont ete calcules suivant la methode
habituelle des savants americains. (Cross, Iddings, Pirsson,
Washington). La comparaison des proprietes chimiques des
roches analysees permet de constater, que les granites de la partie
meridionale et orientale de Tatra sont caracterises par l’equivalence de Nat0 et K%0, ce qui s’aecorde bien avec les resultats
obtenus au microscope. La composition chimique du granite de
Tatra change continuellement a partir des varietes plus claires
et plus potassiques (adamellites) au Sud - Est du massif cristallin,
jusqu’aux varietes les plus riches en elements ferro-magnesiens
et plus sodiques (trondhiemites, parfais meme granodiorites)
au Nord-Ouest. Les formes intermediaires s’approchent aux gra
nites akeritiques. II faut souligner qu’il n’y existent point de
types bien distincts et separes, mais une serie de variation assez
continuelle.
La theorie des isofemes de M, J. Tokarski trouve sa
confirmation parfaite dans le travail present. Toutes les 6 ana
lyses trouvent justement leurs places dans les isofemes correspondantes. Dans le diagramne triangulaire de Becke (p. 731)
les granites de Ś wis to we et de la vallee de Pięć Stawy
Spiskie donnent leurs points representatifs sur 1’isofeme a
/■O = 1'3, le granite de Łomnica sur celle a f0 = 1-0 et de Eohatka f0 = 1-0, de Gerlach Ą = 0’9, de Koprowa f0= 0’7.
Les granites plus clairs (a f0 plus petit) caracterisent alors les
parties móridionales du massif, les granites plus fonces (a f0 plus
grand) gisent du cóte septentrional.
Cette particularitó est misę en evidence par la carte du
massif en question (p. 741), ou les differentes isofemes sont
tracees par les points chimiquement analyses. Le parcours de
(63)
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ces lignes est tres interessant. On peut remarquer qu’elles convergent au bord septentrional du massif granitique dans les
environs de Goryczkowa, ou passe une grandę depression
transversale bien connue depuis longtemps. Pres deKoszysta
les isofemes tournent vers le Sud, le long de la vallee de Biała
Woda, pour prendre plus loin de nouveau la direction equatoriale. On pourrait supposer alors, qu’il existe ici une dislocation transversale a direction Nord - Sud. Le long de cette dislocation, la centrale partie de Tatra fut chariee vers le Nord.
L’examen de notre carte fait voir aussi une circonstance tres
importante, que les isofemes ne sont pas fermees au Sud du
massif de Tatra, ce qui serait indispensable, si le massif devait
form er un batholite entier. On peut alors conclure, que le massif
cristallin de Tatra ne constitue qu’une partie septentrionale
d’un batholite originairement beaucoup plus grand, dont la partie
meridionale s’est enfoncee et cachee profondement sous les ter»
rains sedimentaires des vallees de Poprad et de Wag.
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Punkty analizowane (ints analyses)-.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kosista,
Roztoka,
Uhrocie Kasprowe,
Pośredni Goryczkowy,
Trzydniowiański,
Ornak,
Kościelec Mały (odm. ciemna) (var. coloree),
Kościelec Mały (odmiana szara) (var. grise),
Granaty,
Żłobisty,

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Miedziane,
Mięguszowiecki,
Żółta Turnia,
Koprowa Przełęcz,
Świstowe Turnie,
Rohatka,
Gerlach,
Dolina Pięciu Stawów Spiskich,
Łomnicka grań, południowa.

Rozmieszczenie granitu, gnejsu i skał osadowych według mapy geologicznej Uh liga. 1 zeszyt Atlasu Geolog. Galicji). — (Distribution du granite, gneis et des roches
sidimentaires d‘ats Uh lig).

,Kosmos’ 1929. - Zesz. III-IV.
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autora niniejszej pracy i opisana w dziele pt. „Materjały
do znajomości skal magmowych Śląska Cieszyń
skiego" (Archiwum Tow. Nauk, we Lwowie 1929). Jedynie
tylko środkowy odcinek omawianej strefy, na terytorjum czę
ści Śląska Cieszyńskiego należącej do Czechosłowacji, nie zo
stał dotychczas szczegółowo opracowany, jakkolwiek niebrak nam
licznych ważnych obserwacyj także i co do tego terenu. Mając na
oku potrzebę ogólnej charakterystyki litologicznej strefy podbeskidzkich skał magmowych jako pewnej całości geologicznej,
podajemy w niniejszej pracy próbę ujęcia całokształtu pro
blemów litologicznych, odnoszących się do tego interesującego
obszaru. (Szkic orjentacyjny na końcu pracy).
Intruzje magmowe omawianego obszaru ograniczone są
wyłącznie do dolnokredowych utworów fliszowych, które two
rzą pewną odrębną jednostkę tektoniczną, płaszczów inę
cieszyńską, tak, iż intruzje te stanowią zdaniem J. Nowaka
(Zarys tektoniki Polski) jedną z charakterystycznych „facjalnych“ właściwości tej jednostki. Mają one zawsze postać żył
pokładowych czyli międzywarstwowych injekcyj
(sills). Miąższość ich naogół drobna stosunkowo rzadko prze
kracza kilkanaście metrów; dzięki lokalnym soczewkowatym
nabrzmieniom mogą czasami powstawać utwory płaskie, zbli
żone do bardzo drobnych lakkolitów (laccolithic sills). Normalne
żyły, poprzecznie przecinające warstwy, nigdzie nie zostały
dostrzeżone przez autora. Zjawiska kontaktu termalnego stale
występują na obu brzegach każdej intruzji, a polegają najczę
ściej na skrzemienieniu i zaniku węglanu wapniowego w marglistych łupkach cieszyńskich, bądź też na drobno-ziarnistem
skrystalizowaniu się wapieni cieszyńskich. Mikroskopowe badanie
kilku skał kontaktowych nie wykryło obecności żadnych typowych
minerałów metamorfizmu termalnego, co winnoby wskazywać na
niską temperaturę intrudującej magmy i drobne zasoby jej ciepła.
Skały intruzyjne strefy podbeskidzkiej odznaczają się
wielką różnorodnością składu mineralnego; zmienność ta doty
czy przedewszystkiem stosunków ilościowych wśród poszczegól
nych minerałów. Zpośród głównych skałotwórczych składników
należy wymienić następujące: O li win odgrywający główną
rolę w skałach melanokratycznych, a podrzędny lub nieobecny
w skałach jaśniejszych. Augit bazaltowy i tytanowy
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często silnie zabarwiony, w słupkach o skrukturze klepsydrowej
lub pasowej. Augit egirynowy, tworzący cienkie obwódki
na augicie tytanowym, lub drobne ziarenka oddzielne, odgrywa
ważniejszą rolę w skałach jasnych i bardziej alkalicznych.
Augit zwyczajny jest mało rozpowszechniony i przywią
zany głównie do typów diabazowych. Hornblenda bruna
tna zbliżona bądź dobarkewikitu bądź do hornblendy
bazaltowej, często z delikatnemi rąbkami ciemno-zielonemi
bogatszemi w alkalia (hastingsit). Bioty t brunatny i silnie
pleochroiczny, zwykle bogaty w tytan; w skałach jasnych i al
kalicznych zjawia się odmiana brunatno-zielona lub wyraźnie
ciemno-zielona. Plagjoklaz zwykle dość zasadowy, ande zynlabrador, często z wyraźną budową pasową. Ortoklaz
zwykle bogaty w sód (ortoklaz sodowy), często o wyglądzie
sanidynu, tworzy krystalograficznie zorjentowane obwódki
dokoła plagjoklazu, lub niezależne drobniejsze tabliczki. Nefelin pospolity zwłaszcza w skałach jasnych, często w regular
nych, krótkich, sześciobocznych słupkach, zawsze całkowicie
przeobrażony w równolegle włóknisty natrolit, czasem z do
mieszką innych zeolitów. Analcym albo czysty i całkiem prze
źroczysty, albo mętny i zanieczyszczony, wypełnia wszystkie
wolne miejsca w skale lub tworzy się jako produkt hydrotermalnego przeobrażenia skaleni. Kai cyt często towarzyszy analcymowi, przeważnie w ilościach podrzędnych.
Z pośród minerałów pobocznych wymienić należy apatyt,
magnetyt tytanowy, ilmenit, t y t a n i t, w minimalnych
ilościach czasami egiryn, piryt, chromit, perowskit.
Skutkiem metasomatozy hydrotermalnej powszechnej w oma
wianych skałach, a często bardzo daleko posuniętej, minerały
wtórne odgrywają ważną rolę: Serpentyn, iddingsit,
chloryt, kalcyt, prenit, pektolit, kalcyt, kwarc
i różne zeolity, towarzyszące czasem w drobnych ilościach natrolitowi i analcymowi, jak tomsonit, fillipsyt,
apofilit, hydronefelit.
Skład chemiczny znany jest na podstawie 13 analiz ry
czałtowych skał całego obszaru (tekst francuski, Tabl. II. str. 779)
(8 skał z Moraw an. Vesely, 5 skał ze Śląska an. autor). Ana
lizy te przeliczono na skład mineralny „normatywny11 według
znanej ogólnie metody uczonych amerykańskich; parametry
(69)
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magmowe uzyskane ze składu normatywnego ilustrują w spo
sób przejrzysty ogólny ehemizm badanych skal. W uzupełnie
niu zastosowano również metodę przeliczeń Niggliego, by
umożliwić porównanie analizowanych skał z typami magmowemi wyróżnionemi przez tego uczonego (tekst franc. Tabl. III.
str. 785). Z rozważań tych wynikło, iż skały podbeskidzkie two
rzą bardzo znamienną serję litologiczną, bogato zróżni
cowaną, o ogólnym charakterze alkalicznym, przyczem jednak
zdarzają się w niej skały o normalnym charakterze alkalicznowapiennym.
Szczegółowe studjum skał magmowych strefy podbeskidzkiej okazało, iż pomimo wyraźnych rysów wzajemnego pokre
wieństwa istnieje wśród nich tak znaczna różnorodność, iż uży
wane dotąd powszechnie terminy pikryt i cieszynit
stanowczo nie wystarczają dla ścisłego ujęcia zróżnicowania
W myśl wymagań nowoczesnej petrografji okazało się koniecznem wyróżnić znacznie większą ilość typów skalnych, a owe
dwa pierwotne terminy ograniczyć i ściśle zdefinjować. W two
rzeniu systemu klasyfikacji autor trzymał się naogół zasad wy
tyczonych przez A. Lacrois; opierał się więc zasadniczo na
rzeczywistym składzie mineralnym ilościowo wyznaczonym
w mikroskopie, natomiast składu chemicznego używał tylko po
mocniczo dla ogólnej orjentacji. Szczególnie pomocnem okazało
się przy tern pojęcie heteromorfizmu stworzone przez
Lacroix'a, a umożliwiające porównywanie i ścisłe wiązanie ze
sobą skał o odmiennem wykształceniu mineralnem przy jedna
kim chemizmie.
Poszczególne typy skał wyróżnione przy klasyfikacji zo
stały zobrazowane konkretnemi przykładami skał różnych miej
scowości, a ich skład mineralny ujęty ilościowo w procentach
objętości został wyznaczony w mikroskopie metodą planimetry czną (Rosival). Dla skał chemicznie analizowanych zestawiono
porównawczo skład normatywny ze składem mineralnym rze
czywistym, dzięki czemu stopień heteromorfizmu mógł być
z łatwością określony. Krótkie zestawienie wyróżnionych przez
nas typów magmowych skał podbeskidzkich podano poniżej.
Pikryt, skała melanokratyczna bogata woliwin(20—50%),
o strukturze drobno ziarnistej lub pseudo-porfirowej. Augit
tytanowy, brunatna hornblenda, biotyt i zielonkawe, krypto(70)
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krystaliczne, skąpe tlo, obecne w zmiennych ilościach. Akcesorycznie apatyt i tlenki żelaza (Tabl. III., fot. 1).
Ankaratryt oliwinowy. Struktura porfirowa. Liczne
duże prakrysztaly oliwinu są zanurzone w afanitowem czarnem
tle, które w mikroskopie okazuje się zloźonem z drobniutkich
słupków augitu tytanowego, ubocznie hornblendy, biotytu i tlen
ków żelaza, zlepionych jasnem, szklistem, bądź też analcymowem tłem.
Monchikit oliwinowy. Skała o charakterze lamprofirowym bogata w automorfijne kryształy oliwinu (rozłożonego),
augitu, hornblendy i biotytu, zlepione mętnem tłem szklistem,
zzeolityzowanem, a miejscami przechodzącem w czysty analcym.
(Tabl. III, fot. 2).
Monchikit ubogi w oliwin. Różni się od poprze
dniej mniejszą ilością oliwinu (mniej niż 10°/0) i normalnie
również obecnością zmiennej ilości skaleni w tle jasnem. (Tabl.
III., fot. 3).
Fourchit. Monchikit zupełnie pozbawiony oliwinu
i bogatszy w jasne analcymowo-szkliste tło (Tabl. V., fot. 2 — 6,
Tabl. VI., fot. 1).
Ouachitit. Skała monchikitowa obfitująca w duże płytki
biotytu, poikilitowo obrastające inne ciemne składniki. Tlenki
żelaza, a zwłaszcza apatyt mogą się tak obficie nagromadzać,
że dają typ ouachititu apatytowego (Tabl. III., fot 6,
Tabl. VI., fot. 3).
Di ab a z. Ziarnista skała o tendencji ofitowej albo intersertalnej. Labrador, augit zwyczajny, intersertalny chloryt,
ubocznie ilmenit, apatyt i analcym wtórny w podrzędnej ilości
(Tabl. II., fot. 3, Tabl. IV., fot. 1).
Kamptonit. Skała drobno-krystaliczna o tendencji por
firowej, obfitująca w automorfijne słupki augitu tytanowego,
ze zmiennemi ilościami brunatnej hornblendy i pseudomorfoz
po oliwinie; jasne tło dla powyższych składników stanowi tka
nina drobnych tabliczek plagjoklazu (andezyn-labrador) (Tabl. IV.
fot. 2).
•
Cieszynit. Nazwa ta odnosi się do skał ziarnistych
mezokratycznych, których struktura okazuje bądź to tenden
cję panidiomorfową, bądź intersertalną. Z ciemnych minerałów
zasadniczą rolę odgrywa augit tytanowy i brunatna hornblenda
(71)
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barkewikitowa, ubocznie występują, tlenki żelaza, biotyt, oliwin,
augit egirynowy, apatyt i tytanit. Głównym jasnym składni
kiem są skalenie, w ilości mniejszej występuje analcym, wypeł
niający wszystkie wolne miejsca. Często spotyka się nadto
pseudomorfozy natrolitowe po nefelinie. Ze względu na jakość
skaleni wyróżnić należy 3 typy: 1) typ teralitowy zawie
rający jedynie plagjoklaz, bez ortoklazu lub jedynie z minimalnemi ilościami tego ostatniego; 2) typ esseksytowy
zawierający obok plagjoklazu ortoklaz w poważniejszych ilo
ściach, przyczem jednak pierwszy wyraźnie przeważa nad dru
gim (Tabl. I., fot. 5); 3) typ monzonitowy odznaczający się
znaczną przewagą ortoklazu nad plagjoklazem, który w przypadku
skrajnym może zupełnie zanikać. (Tabl. I. fot. 1, 2, Tabl. IV.
fot. 4, 6). W razie gdy analcym znika, a miejsce jego zajmuje
nefelin, cieszynity przechodzą do odpowiednich i chemicznie
analogicznych skał: teralitów względnie berondrytów,
esseksytów i monzonitów nefelinowych.
Bekinkinit i lugaryt. Są to skały ściśle związane
z cieszynitami za pośrednictwem form przejściowych, a odzna
czające się obfitością analcymu, który wypiera prawie zupełnie
skalenie, obecne tylko w wystrzępionych resztkach. Są to formy
silnie zanalcymizowane dzięki działaniu wodnistych resztek
magmy, czyli dzięki t. z w. autometasomatozie hydrotermalnej1). W bekinkinitach minerały ciemne przewa
żają nad jasnemi, w lugarytach stosunek ilościowy jest
odwrotny (Tabl. I. fot. 4, Tabl IV. fot. 5).
Syenit alkaliczny. Leukokratyczna skała złożona
głównie z albitu i ortoklazu sodowego. Kalcyt, chloryt, tlenki
żelaza, tytanit, augit i biotyt obecne w zmiennych ilościach.
Sy enit analcymowy. Głównym składnikiem jest
ortoklaz sodowy, często z drobnemi ilościami silnie przeobra
żonego plagjoklazu. Pseudomorfozy nefelinowe zwykle również
obecne. Analcym wypełnia wszystkie wolne miejsca. Z ciem
nych minerałów augit tytanowy i egirynowy, brunatna hornblenda i biotyt, akcesorycznie apatyt, tlenki żelaza i tytanit
(Tabl. VI. fot. 4).
Syenit nefelinowy. Skała złożona głównie z orto
klazu, obfitych pseudomorfoz nefelinowych i mniej licznego
’)'Z. Weyberg. Wiadomość ustna.
(72)
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analcymu, zmieszanego z prenitem i produktami zeolitycznemi
optycznie nieoznaczalnemi. Z minerałów ciemnych brunatna
hornblenda, augit egirynowy, w zmiennych ilościach augit tyta
nowy, akcesorycznie apatyt, biotyt, tlenki żelaza i tytanit
(Tabl. I. fot. 3, Tabl. VI. fot. 5).
Grauteit natrolitowy. Skała leukokratyczna o struk
turze porfirowej : Prakryształy andezynu, obrośniętego ortoklazem, zanurzone są w jasnem tle skalnem, obfitującem w deli
katne listewki ortoklazu (o wyglądzie sanidynowym), zlepione
włóknistą masą natrolitu. Drobne igły brunatnej hornblendy
i ziarenka augitu egirynowego rozprószone są równomiernie
w całej skale (Tabl. VI. fot. 6).
Na podstawie badań szczegółowych i porównawczych naj
prawdopodobniej szem wydało się przypuszczenie, iż dyferencjacja magmy obszaru podbeskidzkiego przebiegała w dwu fa
zach. Początki tej dyferencjacji odbywały się prawdopodobnie
w znacznych głębokościach w obrębie jakiegoś większego zbior
nika magmowego, który dostarczył magmy wszystkim intruzjom całego obszaru. Magma wyciśnięta z tego zbiornika i wtrą
cona w osady karpackiej geosynkliny była zatem już zróżni
cowana w pewnym stopniu. Druga faza dyferencjacji przebie
gała już w obrębie poszczególnych intruzyj, zwłaszcza pokaź
niejszych rozmiarów. Odnośnie do przyczyn i sposobów dyfe
rencjacji przyjęto stanowisko N. L. B owe na, iż frakcjono
wana krystalizacja, gromadzenie się wydzielonych kryształów
w pewnych miejscach, oraz mechaniczne wyciskanie pozostałej
cieczy („sąueezing out“) były główną przyczyną różnicowania
się pierwotnej, jednorodnej magmy.
Dla ułatwienia rozważań nad przebiegiem i sposobem dy
ferencjacji badanego obszaru zastosowano metodę graficzną.
Skonstruowano diagram oparty na mineralnym składzie nor
matywnym (obliczonym z analiz ryczałtowych) i otrzymano
w ten sposób obraz zmienności tego składu w obrębie całej
serji badanych skał (Rys. 2. Tekst fr. str. 839). Z dyskusji tego
diagramu zrodziło się przekonanie, iż w dyferencjacji magmy
podbeskidzkiej zaznaczają się pewne tendencje: 1) Tendencja
perydotytowa (nagromadzanie się oliwinu); 2) T e n d. p iroksenolitowa (nagromadzanie się augitu); 3) Tend.
(73)
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gabbro-dioryto wa (nagromadzanie się plagjoklazu, a zanik
skalenoidów); 4) Tend. monzonitowa (nagromadzanie się
ortoklazu); 5) Tend. esseksytowa (nagromadzanie się
równomierne plagjoklazu, ortoklazu i skalenoidów). Dla porów
nania utworzono taki sam diagram dla skał Szkocji zacho
dniej (Ayrshire) i stwierdzono istotnie bardzo znaczne
analogje tej prowincji magmowej, z prowincją, podbeskidzką
(rys. 4. Tekst franc. str. 842).
Na podstawie tego samego diagramu oraz rozważań nad
moźliwemi sposobami dyferencjacji można było przypuścić, iż
owa pierwotna magma, która przez swe różnicowanie dała
różne formy magmowych skał podbeskidzkich, miała prawdo
podobnie chemiczny charakter gab b r o-e s se ksyto wy.
Wobec szeroko rozpowszechnionej tezy, iż pramagmą całej
skorupy ziemskiej jest normalna magma bazaltowa, zasta
nawiano się nad sposobem, w jaki magma pierwotna podbeskidzka, gabbro - e sseksy t o w a, mogła się wytworzyć z owej
pramagmy bazaltowej. Stwierdzono, że takie przekształcenie
może polegać na prostej desylifikacji tej pramagmy. Na
sunęło się pytanie, czy nie dałoby się tego przekształcenia wy
tłumaczyć teorją Daly’ego, która wyjaśnia desyfikację
magmy, a w następstwie tworzenie się skalenoidów, przez asy
milację skał wapiennych.
Dotychczasowe studja nasze nie dostarczyły żadnych pew
nych dowodów prawdziwej, magmowej asymilacji wapienia
w intruzjach podbeskidzkich. Obecność kalcytu nie może być
poczytywana za dowód, wszystko bowiem wskazuje, iż kalcyt
ten dostał się do intruzyj z zewnątrz dopiero pod koniec ich
konsolidacji, i to przeważnie we fazie hydrotermalnej ich roz
woju. Zresztą, jak wiadomo z podstawowych dzieł Bo w en a,
nie musi się przyjmować asymilacji wapienia dla objaśnienia
przyczyny tworzenia się skalenoidów i można ich genezę wytłómaczyć drogą dyferencjacji krystalizacyjnej. Jeżeliby się jednak
mimo to chciało przyjmować desylifikację przez assymilację
wapienia, musiałoby się przypuścić, iż assymilacja ta odbywać
się mogła tylko w większych głębokościach i w wyższej tem
peraturze, zatem gdzieś w obrębie hypotetycznego zbiornika
magmowego, którego miejsce, otoczenie i warunki muszą dla
nas pozostać tajemnicą.
(74)
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Les roches eruptives de la zonę sub-beskidique
en Silesie et Moravie.
Introduction.
La region qui s’etend au pied de la chaine des Carpathes
occidentales, proprement dits des Beskides occidentales en Silesie et en Mor a v i e, est caracterisee par l’abondance des roches eruptives qui penetrent les sediments plisses
du flysch du Cretace inferieur, en formę de petites intrusions
tres nombreuses. Ces intrusions avaient depuis longtemps inspire
1’interet tres vif des geologues, des mineralogistes et des petrographes a cause de leur importance geologique, de leurs particuliarites
de composition et de leur caractere generał. Deja les premiers
investigateurs de cette region, Heinrich, Pusch, Zeuschner,
Hochstetter, s’etaient occupes de ces roches dans leurs travaux. Le savant bien mórite de la geologie de Silesie et Moravie, Hohenegger, apercevait bien les particularites de ces
roches et c’est pourquoi il a donnę le nom de teschenite aux
types grenus. Les travaux posterieurs de Tschermak, Mbhl,
Rohrbach, Klvańa, accumulaient de plus en plus des observations tres importantes et, employant l’analyse chimique et
microscopique, ils etablissaient les premiers fondemants exacts
de la petrographie de cette region.
Avec le progres de la connaissance des roches de cette
region, l’interet des petrographes du monde entier pour les parti
cularites de composition de ces roches, croissait aussi continuellement. II fut demontre, que des roches semblables ne sont pas
liees exclusivement a la Silesie et Moravie, mais qu’elles
existent en formes tres analogues dans plusieurs autres regions
du globe. Les travaux de M a cpherson, Lacroix, Tyrrell,
Rackowskij etc. ont rendu possible la fixation des proprietes caracteristiques pour toutes les roches de ce genre
en generał.
Quand a connaissance detaillee des roches qui forment les
intrusions dans la zonę sub-beskidique en Silesie etMoravie,
nous fumes jusqu’a derniers jours bornes aux travaux anciens
du siecle passó. A cause du progres rapide de la petrographie
des temps derniers et du perfectionnement de ses methodes la
(75)
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necessite se fit de reviser des observations anciennes et d’entreprendre une nouvelle etude detaillee des roches de cette region,
selon les exigeances de la science moderne. Ce n’est qu’une
etude minutieuse de ces roches, qui nous peut donner 1’image
complete de leur variabilite et nous conduire a des resultats
d’une valeur plus generale.
C’est k peine en 1926 que fut publie le travail de O. P acak1) qui nous donnę une description detaillee de toutes les
roches de la region sub - beskidique en Moravie. La partie orientale de cette region et surtout la partie de la Silesie de Cie
szyn, qui appartient a la Polo gne, fut examinee specialement
par 1’auteur2) du travail present. Seule la partie tchecoslovaque de Silesie ne possede pas jusqu’a present une
etude particuliere, neanmoins nous avons a notre disposition
plusieurs observations de ce terrain aussi. Nous pouvons alors
dire, que nous connaissons aujourd’hui plus des 3/4 de toute la
region eruptive sub - beskidique, et nous pouvons essayer de faire
son esquisse lithologique totale (v. la carte a la fin de cet ouvrage).
C’est precisement le but de notre etude presente. En nous
appuyant sur les resultats du travail de M. Pacak et sur les
materiaux examines par nous, nous venons etablir les caracteristiques de 1’ensemble des roches óruptives sub-beskidiques.
Ce travail nous fut bien facilite grace a la bienveillance de
M. Pacak, qui nous fit connaitre les roches moraviennes en
nous montrant ses preparations microscopiques et en nous olfrant
plusieurs echantillons des roches les plus caracteristiques de sa
region. Nous le remercions cordialement pour son aide amicale.
L’etude presente a ete executee dans 1’institut mineralogique de 1’Ecole Polytechnique a Lwów; au directeur de cet
institut M. le Prof. J. Tokarski j’adresse des remerciments
sinceres pour avoir facilite mon etude et pour avoir mis a ma
disposition tous les moyens scientifiques. A mon collegue M. Dr.
Rylski j’exprime ma reconnaissance pour son aide dans mon
travail sur le terrain.
*i O. Pacak. SopeCne horniny na severnim upati Bezkyd Moravskych. Pralia 1926.
*) K. Smulikowski. Materjaly do znajomości skal magmowych
Śląską Cieszyńskiego. (Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie
1929. Dz. III. T. V. Z. 1).
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Modę de gisement.

La structure geologique de la zonę de flysch des Carpathes occidentales en Silesie peut etre expliquee d’apres
J. Nowak1) de la maniero suivante. La chaine est formee de
quelques nappes, charriee l’une sur l’autre du Sud vers le Nord.
La nappe de charriage la plus basse, constituee par les sediment tertiaires, n’est visible que comme une bandę etroite, qui
borde la zonę du flysch au Nord. Elle est couverte d’une autre
nappe formee exclusivement des sediments du flysch du Cretace
inferieur, qui a ete nommee par Nowak la nappe de Cieszyn.
La troisieme nappe (nappe de Godula), charriee sur la nappe
de Cieszyn, est formee essentiellement par les masses coherentes des gres de Godula qui se manifestent bien dans la
topographie du terrain. Sur cette entite tectonique repose la
nappe de Ma gór a qui formę la chaine principale des Beskides occidentales.
Les roches eruptives se rencontrent seulement dans les
sediments du flysch du Cretace inferieur, qui constituent la
nappe de Cieszyn, de sorte que les gisement de ces roches
etablissent une caracteristique toute speciale pour cette entite
geologique. La zonę formee par cette nappe est une region peu
accidentee, occupee par des collines peu escarpees et assez basses: Elle s’etend au Nord le long du front de la nappe de
Godula, qui formę des montagnes assez elevees et escarpees,
et qui contraste bien avec la region basse, situee a ses pieds.
Gest pourquoi nous employons le nom de la zonę sub-beskidique ou region sub-beskidique pour cette contree
et nous nous servons de la meme expression pour appeler les
roches eruptives, qui abondent dans cette zonę du flysch.
Ce n’est que dans un seul lieu, dans la vallee de Żywiec,
que les roches eruptives apparaissent au milieu de la chaine
des Beskides. C’est une fenetre tectonique, ou les couches de
la nappe de Cieszyn, chargee comme d’habitude des intrusions magmatiques, sortent du soubassement de la nappe de
Godula.
Les roches eruptives sub - beskidiques forment des intrusions surtout dans les schistes de Cieszyn, rarement dans
*) J. Nowak. Zarys tektoniki Polski. 1927.
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les autres etages du Crótace inferieur de cette nappe. Ces intrusions sont toujours interstratifiees en formę de filons couches (si 11 s) d’epaisseur tres variable, a partir de quelques
centimetres jusqu’a 20 metres a peu pres. Ces filons interstratifies se gonflent parfois localement et ils peuvent alors presenter
des formes comparables aux laccolites („la cco lithic
sills")1). Nulle part dans le terrain examine par 1’auteur on
n’a pu retrouver de veritables filons transversaux (dykes),
comme ce fńt signale par G. Tschermak2) pour certains
gisements. Cependant il faut souligner, que les affleurements
des roches eruptives sont en generał peu distincts dans notre
region, et qu’il n’est pas toujours possible de determiner strictement les relations de la roche eruptive ku sediment. Nous ne
pouvons pas alors nier la possibilite d’existence des filons propres dans la region sub - beskidique.
Chaque intrusion fait voir des phenomenes de contact plus
ou moins nets en ses deux limites avec les sediments qui l’enveloppent. La roche eruptive en s’approchant du contact devient
de plus en plus finement cristallisee, parfois un peu porphyrique et finalement sa bordure devient toujours aphanitique. II
est en outre caracteristique que les parties centrales des intrusions, a grain plus gros, s’alterent beaucoup plus facilement,
que la bordure compacte et aphanitique, qui gśneralement n’est
pas mai conservee, marne dans les intrusions tres decomposees.
Les phenomenes de contact des roches sedimentaires sont
beaucoup plus caracteristiques. Les schistes marneux de Cie
szyn, generalement gris-noiratres ou brunatres, perdent leur
coloration au contact avec la roche óruptive. Ils deviennent
clairs-jaunatres, souvent d’une teinte grisatre ou violacee; en
se liant aux tables plus epaisses ils perdent leur carbonate de
chaux partiellement ou totalement et ils se transforment aux
roches siliceuses, dures, mais cassantes, qui ressemblent soit aux
jaspes, soit aux adinoles. Parfois le magma s’infiltre dans
les fentes des schistes et il les joint aux tables coherentes, rubanees parallelement au contact (PI. II fig. 1). Le carbonate
de chaux peut aussi rester sur place dans la roche de contact,
') R. A. Dały. Igneons rocks and their origin 1914.
’) G. Tschermak. Die Porphyrgeeteine Osterreichs aus der mittleren geologischen Epoche (Wien 1869).
(78)
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et il se cristallise alors largement en formę de rubans paralleles.
Les calcaires de C i e s z y n, un peu marneux, se transforment en
marbre nettement cristallise. L’etendue de la sphere de la metamorphose de contact depend de la grandeur d’intrusion magmatique et elle croit evidemment avec 1’epaisseur de celle-ci
L’examen microscopique des sediments metamorphises au
contact permet de constater, que les mineraux typiques de metamorphisme p. ex. w o 11 a s toni t e, idocrase, grena t, epidote, diopside etc. y manquent completement. Dans les
schistes silifies nons observons les parcelles anguleuses tres delicates du ąuartz, plongees dans une substance isotrope, probablement siliceuse, souvent un peu tachetee de calcite. Le
ąuartz clastiąue tres finement distribue dans les schistes
marneux de Cieszyn n’a pas pu alors reagir avec le carbonate de chaux, meme dans les parties tout a fait voisines
a la roche eruptiye, comme nous l’avons constate au microscope
dans plusieurs echantillons. Aussi dans les calcaires metamorphises nous n’avons pas remarąue de transformations plus profondes, outre la cristallisation prononcee de calcite.
L’etude approfondie des phenomenes de contact des roches
sub - beskidiques est d’une valeur scientifiąue toute speciale.
Elle seule peut nous donner la reponse a cette ąuestion: ąuelle
etait 1’influence mutuelle des sediments et des roches eruptives
dans notre region? Elle seule pourrait decider, si l’assimilation
des sediments par le magma sub - beskidique etait possible,
comme 1’admet M. Pacak dans son travail. Nous ne nous sommes pas occupes specialement des phenomenes de contact dans
notre etude presente, les renvoyant a une investigation posterieure. Neamnoins quelques observations que nous avons faites
accessoirement nous permettent de supposer que la tempera
turo du magma penetrant les sediments etait relativement tres
basse.
O. Pacak trouve possible l’existence des formes d’epanchement en M o r a v i e et c’est vrai que la structure de certaines
roches decrites par lui ne s’oppose pas du tout a une supposition pareille. Quand au terrain de Silesie examine par nous,
il faut souligner que nous ne connaissons pas un seul affleurement de roches óruptives, qui puisse faire penser a une veritable formę d’epanchement.
(79)
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La determination precise de l’age geologique des intrusions
sub-beskidiques n’est pas possible en etat present de notre connaissance de leurs gisements. On admet generalement, qu’elles
se sont formees dans le Cretace inferieur, parce qu’elles
ne penetrent jamais les couches cretacees posterieures au Barremien. Neanmoins la possibilite, qu’elles soient plus jeunes,
existe encore, lorsque leur presence est liee exclusivement a une
entite tectonique (nappe de Cieszyn), qui n’est constituee
que du Cretace inferieur. Nous sommes tout a fait d’accord avec
M. Pacak qui souligne, que ni dans le modę de gisement de
ces roches, ni dans leur structure, on ne peut trouver aucune
indication, qu’elles aient pris part au charriage avec les sediments, qui les enveloppent.

Mineraux des roches sub-beskidiąues.
La composition mineralogique des roches qui nous occupent est tres variable au point de vue quantitatif aussi bien
que qualitatif. Cette variabilite resulte d’un cóte de la naturę
du magma tres sensible aux divers facteurs de differenciation,
d’un autre cóte des conditions physicochimiques, qui influenęaient sur elle d’une maniere variee en differentes regions et
etages. Nous venons decrire les constituants essentiels des roches
sub - beskidiques.
Le Pyrox£ne est presque toujours 1’element le plus important de tous les mineraux colores. On n’a trouve jusqu’a
present que les varietes suivantes: 1’augite commune, l’augite basaltique, l’augite titanifere, l’augite aegyrinique et l’aegyrine.
L’augite commune (diopsidique) n’est pas frequente dans les roches en question; elle semble etre liee particulierement a certains types a facies diabasique (p. ex. Boguszowice). Generalement elle ne presente pas des formes góometriques nettes, parfois elle est meme sensiblement xenomorphe vers
les feldspaths. La structure zonee ou celle en sablier y est a
peine visible. Elle n’est que tres faiblement colorśe en lamę
mince, sans polychroisme visible, ou meme completement incolore.
La dispersion des bissectrices imperceptible, celle de l’axe B visible,
mais faible; ng — nr ~ 0 0275, 2 V - 55° - 60°, z: n, - 41" - 45".
(80)
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L’augite basaltiąue et 1’augite titanifere sont
les varietes les plus freąuentes dans les roches sub - beskidiąues.
Leurs cristaux generalement bien automorphes presentent la
combinaison des faces: (110), (100), (010), (111). Elles forment
d’habitude des prismes courts et applatis suivant (100). La struc
ture zonee est specialement propre a l’augite basaltiąue, tandis
ąue la structure en sabJier, souvent tres marąuee, est plutót
caraeteristiąue pour 1’augite titanifere. Ces deux formes de
structure sont liees entre elles par les formes transitoires. Les
cristaux sont parfois caves au centre et remplis par de la pate
zeolitiąue ou vitreuse, accompagnee souvent de ąueląues paillettes de biotite ou chlorite. Nous ajoutons ci-jointes les donnees optiąues de 1’augite basaltiąue et de 1’augite titanifere,
qui sont d’ailleurs liees entre elles par toutes sortes de transitions.
Augite basaltiąue.

Coloration en plaque mince
Polychroisme.....................
Dispersion des bissectrices
„
de l’axe B . .

z‘-«i
ng—np
2V

...........................
..........................
...........................

Les accroissements
sur (111)

Les accroissements
sur (100)

Presque incolore
invisible
imperceptible
distincte
43<>_460
0-0256
51’—55’

brunatre ou grisatre
faible
distincte
forte (o>r)
46’—50’
0-0247
38’—42’

Augite titanifere.
Les accroissements
sur (111)
[ Presque incolore ou
Coloration en plaque mince < d’une teinte grisI rougeatre tres p8.1e

Polychroisme......................

Dispersion des bissectrices
„
de 1 axe B . .

z:nff..............................
nff—nP..............................
2 V ..............................
nKosmos“ 1929.

Invisible au faible

.

imperceptible
faible
43’-49’
0’027-0029
48’—55°
(81)

Les accroissements
sur (100)

Grise passant a brune-violette au rosęviolette
1
Bien marque:
np —brune-violette
parfois d’une teinte rosee
| ng — grise-.jaunS.tre ou
1
brune-grisatre
forte
tres forte (?>■«’)
50’—59’
0-024—0025
38’—43’
49
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L’augite aegyrinique formę habituellement des franges minces autours des prismes de l’augite titanifere surtout
ii leur contact avec les mineraux alcalins clairs. En outre elle
formę dans les roches leucocrates les petits cristaux independants, generalement irreguliers, dissemines parmi de clairs ólements. Elle est polychroiąue a teinte verte (np — verte emeraude, nm—verte d’herbe, ng — jaune-verdatre, np^> nmZ> n.,').
Dans la plupart des cas on peut constater, qu’elle est optiąuement positive; z:ng =■ 60° — 70°, ng— np = 0 0297, 2 V = 65° — 70°.
Nous rencontrons quelquefois dans certaines roches plus claires
et plus alcalines les prismes fortement corrodes d’une formę
transitoire entre l’augite titanifere et l’augite aegyrinique. Son
noyau demontre la structure en sablier. Les formes d’accrois
sement suivant (100) sont polychroiques en teintes np — bruneviolette foncee, nm — brune-violette, ng — brune ■ olive ; leurs
proprietes optiques sont: z:n3 = 63°, la dispersion des bissectrices excessivement forte, 2 V — 45° environ. Les formes d’accroissement selon (111) demontrent le polychroisme np — vertegrise, nm—grise-rougeatre d’une faible teinte verdatre, ns —
olive, z:n,j= 58°, dispersion des bissectrices faible, 2 V = 60°env.
Le noyau construit de telle maniere est enveloppe par de l’augite aegyrinique, dont les proprietes optiques sont tout a fait
normales.
L’aegyrine n’est qu’un element accessoire des roches
sub - beskidiques. Elle formę le plus souvent de petits capuchons
sur les extremites des prismes d’augite titanifere, sans intermediaire d’augite aegyrinique. Exceptionellement elle s’accole aux
faces prismatiques d’augite, ou meme en formę de petites aiguilles independantes elle est inegalement repartie parmi des mineraux clairs. Elle est caracterisee par les proprietes optiques
suivantes: Polychroisme intense (np — verte emeraude, nm — vert
d’herbe, ng— jaune-verdatre, ng < n„ <Z np), z:np=-0° — 1°,
2 F = 61°, signe optique negatif.
Une grandę partie des intrusions en Silesie renferme
l’augite partiellement ou totalement decomposee. Les pseudomorphoses d’augite sont generalement remplies de substances
chloriteuses et serpentiniques, souvent accompagnees de la calcite et de la silice librę en quantitó variable. Leurs sections
en plaques minces sont presque toujours chargóes de trós petits
(82)
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points opaąues de leucoxene, dont la formation secondaire resulte de la haute teneur en 77 O2 contenue dans l’augite originelle (PI. VI fig. 2). Contrairement a cela l’aegyrine reste toujours absolument intacte, meme dans les roches les plus profondement alterees.
Les amphiboles sont toujours des elements tres importants des roches sub-beskidiques. Elles appartiennent surtout
aurang: hornblende basaltique — barkevicite. Elles
forment generalement des baguettes ou des prismes allonges,
souvent macles suivant (100), dont les formes presentent la
combinaison (110), (010), (101), (111); les faces terminales ne
sont pas toujours exprimees. La hornblende possede un eclat
fort bien caracteristiąue, ce qui permet de la distinguer facilement & 1’oeil nu de l’augite, dont les prismes sont toujours peu
eclatants ou mats. D’habitude la hornblende enveloppe les cristaux d’augite en s’orientant sur elle parallelement, ce qui resulte de sa formation posterieure. Parfois elle formę de gros
prismes racourcis qui englobent poecilitiquement plusieurs cristaux d’augite, d’olivine, d’apatite et d’oxydes de fer; en outre
on la rencontre frequemment en formę de prismes et de ba
guettes independantes.
En sections minces au microscope elle demontre toujours
le polychroisme intense en diverses teintes brunes: np—jaune
ou brunatre pale, nm Csj ng — brune foncee un peu rougeatre ou
parfois verdatre (1’absorption np<.nn<nl'). Optiquement negative, l’angle d’extinction dans (010) z:ng 10°—15°. Le plan des
axes optiques coincide avec le plan de symetrie, 2 F=65°—75°
n'j — np — 0'0223 — 0'0236. Celles sont donc les proprietes de la
hornblende barkevicitique.
Generalement les prismes de cette hornblende sont bordes
d’une variete encore plus foncee et plus polychroique. Son angle
d’extinction z:ng = 6°— 10° permet de la mettre a cóte de la
hornblende basaltique riche en fer et oxyde titanique,
qui est liee a la hornblende barkevicitique par plusieurs termes
de passage. Elle formę en outre dans certaines roches de petites
baguettes independantes. Nous ajoutons quelques proprietes optiques de cette varietó: ng— np = 0 0237, 2 V = 64° — 66°, caractere optique egalement negatif.
(83)
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Dans les roches leucocrates nous rencońtrons souvent une
autre espece de hornblende, qui formę une bordure mince autour des baguettes de hornblende barkevicitique, surtout sur
leurs extremites. C’est probablement une formę plus riche en
fer et en alcalis, dont la determination precise n’etait pas possible
a cause de ses dimensions tres restreintes. Elle est fortement
coloree et tres polychroique: np — jaune pśŁle un peu verdatre,
nm — verte- bleue foncee, ng— verte d’herbe tres foncee (1’absorption np<Z.nm <Z.ng). L’angle d’extinction dans (010) (z:ng') oscille
entre 19° et 26°, mais sa valeur est tres difficile a fixer en
lumiere blanche a cause de la dispersion des bissectrices tres
forte. L’eeartement des axes optiques menu, leur plan parallele
a (010), la birefringence faible, le signe optique negatif. D’apres
ces proprietes optiques nous pourrions supposer, que cette variete s’approche a la hastingsite.
La hornblende des roches sub - beskidiques presente souvent
deux generations, dont la seconde formę de petites baguettes
ou aiguilles de dimension microlitique. Leur naturę correspond
generalement a celle des bordures des phenocristaux, c’est a dire
a la hornblende basaltique. Les phenocristaux demontrent parfois des phenomenes de resorption, qui consistent dans la transformation en augite parallelement orientee et melangee d’oxydes
de fer (PI. V fig. 4).
I/alteration de la hornblende donnę naissance aux produits
analogues a ceux de 1’augite, c’est a dire aux agregats chloriteux charges de petits points de leucoxene et accompagnes parfois d’une quantite variable d’analcime.
La biotite est tres repandue dans les roches en question,
mais elle n’est que rarement presente en quantite plus considerable. De regle elle accompagne les grains des oxydes de fer,
en les penetrant, ou en s’accolant sur eux en formę de petites
paillettes. Elle s’attache aussi frequemment aux faces prismatiques de 1’augite. Dans les roches a facies lamprophyrique elle
presente generalement de petites paillettes hexagonales, inegalement reparties en groupes dans le fond clair.
La biotite demontre le polychroisme d’intensitó normale:
np—jaune-paille, nm = ng— brune de cannelle ou brune foncee
d’une teinte rougeatre. Presque uniaxe, optiquement negative,
bissectrice negative np perpendiculaire au clivage (001), plan
(84)
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des axes optiques dans (010). Plu.sieu.rs roches melanocrates a
facies lamprophyrique contiennent les tablettes de biotite polychroiques en teints rouilleux, dont 1’ecartement des axes optiques depasse parfois 10°. C’est alors une biotite tres titanifere.
Un autre type lamprophyriąue des roches sub-beskidiąues renferme la biotite assez abondante en formę de grandes tablettes
epaisses, qui atteignent meme 1 cm de diametre. Leur presence
dans la roche peut etre facilement constatee meme a 1’oćil nu,
grace au fort eclat bronze bien caracteristiąue. Ces tablettes
enveloppent toujours poecilitiąuement un grand nombre de petits prism.es de 1’apatite, de l’augite et de grains de la maguetite titanifere.
Dans les roches leucocrates et plus alcalines nous rencontrons souvent une variete verte de la biotite, tres polychroiąue
(wp — jaune paille un peu verdatre, parfois presąue incolore,
nm Cs? ng — verte tres foncee, ou brune - olive presąue opaąue).
Quelquefois nous observons la variete brune au centre des paillettes, verdissante aux bords.
Plusieurs roches renferment dans la pate vitreuse ou analcimiąue de tres petites ecailles de biotite brune - verdatre en
etat des microlites. Parfois les prismes de 1’augite sont couverts
d’une couche de paillettes tres delicates de biotite, toujours a
leur contact avec le fond zeolitiąue. C’est probablement un
produit de 1’action chimiąue de la pate alcaline et chargee d’eau
en voie de refroidissement, sur les cristaux de l’augite anterieurement formes.
La biotite s’altere parfois en chlorite. D’ailleurs il faut
remarąuer qu’elle reste souvent intacte meme dans les roches fortement decomposees.
L’olivine est souvent un constituant essentiel de certains
types melanocrates; dans les types mesocrates elle n’est qu’un
element accessoir, tandis que dans les types leucocrates elle
disparait completement. En Moravie elle joue un role beau
coup plus important qu’en Silesie. Dans la plupart des roches
elle est totalement transformee en plusieurs produits secondaires,
qui forment habituellement les pseudomorphoses tres nettes.
Parmi ces produits nous pouvons citer la serpentine, souvent
melangee d’oxydes de fer, 1’iddingsite, la calcite et le quartz.
Grace a la formation antórieure de l’olivine ses cristaux ou
(85)
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pseudomorphoses possedent les formes geometriąues regulierement developpees (PI. III fig. 3), ou bien en cas de resorption,
plus ou moins arrondies.
Les oxydes de fer sont presąue toujours presents en
ąuantite considerable et parfois ils atteignent meme 15% de
volume de la roche entiere. Ils sont en tous cas tres riches en
titane et par conseąuent leur alteration fournit beaucoup de
leucoxene, d’un blanc laiteux opaąue. Ils appartiennent aussi
bien a la titanomagnetite qu’a 1’ilmenit e, dont la
distinction precise n’est pas toujours possible a defaut des formes
geometriąues. Les lambeaux sąuellettiformes sont specialement
caracteristiąues pour 1’ilmenite, mais parfois aussi la magnetite
titanifere peut presenter les sąuelettes bien caracteristiąues en
formę de treillis tres delicat (PI. IV fig. 2).
Les feldspaths jouent generalement le role le plus important dans les types grenus des roches sub - beskidiąues. Nous
y retrouvons aussi bien les feldspaths calco - sodiąues ąue les
feldspaths alcalins.
Les plagioclases presentent d’habitude la formę de tablettes plus ou moins applaties suivant (010). Les tablettes sont
toujours maclees suivant la loi de 1’albite, les macles de Carlsbad et de pericline s’associent tres souvent, celles de Baveno
sont beaucoup plus rares. Elles sont freąuemment zonees : le
centre alors est occupe par de 1’andesine oudu labrador
(45%—70% de l’anorthite), passant ąueląuefois au bytownite
(jusqu’a 75% An.), ąuand les zones externes sont constituees
par de 1’andesine acide ou meme par de 1’oligoclase
basiąue (40% — 30% An.).
Les plagioclases s’alterent facilement en donnant naissance
a des produits tres diverses. Dans les types diabasiąues ils deviennent pulverulents d’une couleur jaune - grisatre ou brunatre.
Mais dans la plupart des cas ils subissent une analcimisation
partielle ou totale. On les voit enfiles de trós minces veinules
de 1’analcime, qui envahit la masse du cristal a partir de ses
cassures et qui en se transmettant de proche en proche, arrive
a gagner toute la masse. Les plagioclases plus acides sont
souvent transformes en agregats de zeolites fibreuses, surtout
de natrolite. La zeolitisation est freąuemment accompagnee de
la formation de calcite, de chlorite et parfois de prehnite.
(86)
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Quelques roches leucocrates, tres singulieres, contiennent
de l’albite comme 1’element essentiel. Generalement on peut
bien constater qu’elle est d’origine primaire; dans certains types
d’ailleurs nous observons aussi l’albite secondaire d’origine hydrothermale, caracterisee par la limpidite parfaite, 1’irregularite
de ses formes. et de ses macles d’albite, enfin par son role dans
les roches, ou elle est disseminee dans la pate profondement
alteree, qui est formee de la calcite, de la chlorite et de plusieurs
produits zeolitiques.
Le feldspath alcalin est un element tres freąuent dans
les difierents types des roches et il devient le plus important
dans les types leucocrates. S’il accompagne le plagioclase il
l’entoure toujours d’une mince bordure parallelement orientee.
S’il est plus abondant, ou s’il n’est pas accompagne du plagio
clase, il formę des tablettes petites et fortement applaties suivant (010), qui se groupent frequemment d’une maniere diverse
en formant des amas divergents, radiaires ou en eventail.
Le feldspath alcalin est caracterise par des proprietes optiques suivantes: Les indices de refraction petits: np — sensiblement inferieur a 1’indice de refraction du baume de Canada,
ng—tres peu inferieur (determines par O. Pacak nf=* 1-524,
n,,= 1-529). La birefringence faible (ng — np= 0-0054, determinee
par l’auteur a l’aide du compensateur de Babinet). Le signe
optiąue negatif, 2 V = 32° — 39°, le plan des axes optiąues
perpendiculaire a (010), la dispersion des axes a peine perceptible en lamę mince (p > v). L’extinction dans la zonę de sy
metrie est droite, dans le plan (010) nt fait avec la tracę de
clivage suivant P (001) un angle qui oscille dans divers gisements entre 2° et 12°. Les macles de Carlsbad sont tre3 frequentes, celles d’albite et de pericline manquent toujours com
pletement.
Les proprietśs optiques sont alors celles d’un feldspath
monocline, c’est a dire de 1’orthose, qui en cas d’une limpi
dite parfaite donnę souvent 1’apparence de la sanidine. Ses
indices de refraction sont d’ailleurs un peu plus eleves que ceux
d’orthose normale, aussi bien que 1’angle d’extinction dans (010),
qui habituellement oscille autour de 9°. Nous pouvons conclure
que le feldspath alcalin des roches sub - beskidiques contient
une qaantite remarquable de soude. O. Pacak ayant constate
(87)
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la soude par voie microchimique a choisi le nom d’anorthose
pour definir ce feldspath.
II est bien connu qu’en absence des macles d’albite la
distinction entre 1’orthose et 1’anorthose ne peut etre etablie
au microscope. A cause d’une tres constante apparence monocline des feldspaths alcalins des roches en ąuestion nous trouvons le terme l’orthose sodiąue beaucoup plus justifie,
d’autant plus, que toutes les roches qui au microscope
demontrent une abondance de cet element, presentent dans leurs
analyses ehimiques une teneur en potasse plus elevee (Voir pag. 779
Tab. II an. No. 4, 8, 11, 13).
Dans une roche leucocrate de Punco w l’orthose presente
un tres petit angle d’extinction dans le plan (010) (x:np== 1°—3°).
C’est probablement la cause de sa teneur en Ba O, qui est misę en
evidence par l’analyse chimique de cette roche {Ba O = O-38°/0).
Les feldspaths alcalins ne s’alterent pas si facilement que
les plagioclases. Frequemment nous observons les tablettes
de plagioclase bordees de 1’orthose sodique; le centre occupe
par le plagioclase est souvent totalement transforme en analcime,
tandis que le chassis d’orthose reste intact. Ordinairement on
voit 1’orthose devenir pulverulente et tombee en poussiere gri
satre ou brunatre. La transformation en analcime, parfois accompagnee de la natrolite ou d’autres produits zeolitiques, est beau
coup plus rare.
La nepheline est moins repandue dans les roches sub beskidiques et elle ne joue un role important que dans quelques types meso-et leucocrates. II n’ótait pas possible jusqu’a
present de la trouver intacte en Silesie; elle y est toujours
completement transformee en masses fibreuses ou fibrolammellaires qui remplissent des pseudomorphoses plus ou moins automorphes, dont les sections rectangulaires ou hexagonales se
detachent generalement bien du fond des autres mineraux clairs.
Dans les roches plus profondement alterees les pseudomorphoses
de la nepheline se confondent avec la trouble pate zeolitique
pour y disparaitre enfin completement. La natrolite est le mi
nerał le plus important de produits de decomposition de la nepheline, mais elle est souvent mólangee d’autres substances fibreu
ses ou lamellaires, dont la naturę n’a pu etre etablie au mi
croscope d’une faęon definitive. Dans quelques echantillons de
(88)
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Moravie O. Pacak a trouve la hydronephelite et la
thomsonite presentes en petite quantite dans les pseudomorphoses de la nepheline. II est a remarquer en outre que
l’analcime, si frequente dans les roches sub - beskidiques, ne fut
jamais constatee parmi les produits de 1’alteration de la ne
pheline.
Les zeolites sont les composants specialement caracteristiques pour tous les types des roches en question. Surtout deux
especes de ce groupe de mineraux possedent une importance
generale, c’est 1’analcime et la natrolite.
L’analcime joue un role tres varie dans les roches
sub-beskidiques. Dans certains types grenus elle remplit des
interstices parmi les autres mineraux d’une faęon comparable
a celle du quartz dans plusieurs granites ou diorites quartziques.
Incolore et parfaitement limpide en plaque mince quand elle
est pure, elle devient generalement pulverulente, grisatre et peu
transparente quand elle est chargee de tres denses inclusions
et impuretes, et aussi quand elle a subi une deshydratation
partielle. Elle ne presente que rarement des clirages distincts.
Elle est completement isotrope, ou bien elle demontre une faible
birefringence comparable a celle de la leucite, avec un groupement de lamelles tres delicates a angle droit. Nous considerons
cette analcime interstitielle comme un element primaire, qui
s’est formę a la fin de la consolidation de la roche des restes
du magma alcalin riche en eau, dans une temperaturo fortement
abaissee.
Dans la plupart des roches silesiennes a facies lamprophyrique les elements colores sont plonges dans une pate trouble jaunatre ou grisatre, riche en microlites qui donnę l’apparence d’un verre partiellement transforme. Ce type des roches
appartient au groupe des monchiquites. Du temps dePirrson on admet, que cette pate vitreuse est essentiellement
constituee d’une substance isotrope, dont la composition chimique
est rapproohee de celle de 1’analcime.
Dans cette pate trouble paraissent souvent les taches irregulieres de 1’analcime limpide et completement incolore, qui
contient habituellement des inclusions de divers mineraux comme
l’augite, la biotite, la hornblende, 1’apatite etc. (PI. V fig. 6).
Ces taches a partir des dimensions microscopiques peuvent
(89)
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atteindre meme plusieurs millimetres de diametre et elles sont
alors bien visibles a l’oeil nu au milieu d’un fond noiratre,
grace a leur couleur blanche ou rougeatre et leur eclat vitreux
(PI. II fig. 2).
Les taches de l’analcime ne peuvent etre considśrees comme
les produits de remplissage des vacuoles parce que: 1°). Les
limites entre elles et la pate microlitiąue sont ■ completement
irregulieres; 2°). Elles contiennent de nombreuses inclusions et
des cristaux des mineraux ferromagnesiens, d’origine incontestablement primaire; 3°). Les microlites de la pate ne s’arrangent
jamais parallelement aux bords des taches analcimiques. L’explication de la formation de ces taches n’est pas facile. II nous
semble le plus probable qu’elles occupent les parties de la pate
microlitique localement purifiees et formees dans la derniere
periode de consolidation de la roche.
A cote de l’analcime presente dans les differentes formes
precedemment decrites, nous observons tres souvent 1’analcime
secondaire, dont la formation resulte de la metasomatose hydrothermale des feldspaths. Ce sont surtout les feldspaths calcosodiques qui sont presque toujours coupes de veinules delicates
d’analcime, ou qui sont meme entierement transformes en ce
minerał. Le meme genre de transformation hydrothermale peut
toucher aussi les • feldspaths alcalins sans avoir d’ailleurs une
importance universelle.
La natrolite est caracterisee par les indices de refraction tres petits (ng= 1’49, n?=l’47— 1’48), la birefringence
moderee (ng— CS) 0’012) et le signe optique positif. Elle formę
des agregats parallelement fibreux a l’allongement positif et
a l’extinction droite des fibres. Generalement nous l’observons
comme produit de transformation de la nepheline, souvent aussi
des feldspaths. Parfois elle formę une pate fibreuse qui englobe
les petites lamelles enchevetrees des feldspaths alcalins. II est
possible que dans un tel cas elle s’est formee au lieu de la ne
pheline comme le dernier produit de consolidation dans une
temperaturo relativement tres basse, c’est a dire dans la periode
hydrothermale. La formation de la natrolite en voie de refroidissement do la roche peut etre expliquee par la haute teneur
en eau des restes du magma alcalin. II nous manque d’ailleurs
(90)
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des preuves incontestables de la formation primaire de la natrolite ainsi comprise.
O. Pacak a prouve l’existence d’autres zeolites dans
les roches de Moravie p. ex. de la thomsonite, de la hydronephelite, de 1’apophyllite et de la phillipsite.
Les roches de Silesie contiennent aussi ces zeolites, mais leur
definition stricte au microscope est extremement difficile ou meme
impossible a cause de leur developpement toujours tres heterogene et indistinct. C’est pourąuoi ce probleme n’a pas ete touche dans cette etude purement lithologiąue.
Les elements accessoires. Parmi ces mineraux 1’a pa
tat e est toujours la plus importante. Elle presente toujours les
formes tres caracteristiąues des prismes ou des aiguilles hexagonales generalement tres allongees suivant l’axe vertical.
Leurs dimensions freąuemment microlitiąues peuvent atteindre
plusieurs millimetres de longueur. Elle formę habituellement des
inclusions dans les cristaux de l’augite, de la hornblende, de
la biotite, parfois meme dans les oxydes de fer; mais particulierement elle s’accumule dans les mineraux clairs et surtout
dans la pate zeolitiąue. La ąuantite d’apatite est parfois tres
grandę et elle atteint meme 10°/0 de volume de la roche dans
certains gisements. L’apatite est tres facile a reconnaitre au
microscope grace a sa refringence assez elevee, sa birefringence
faible et son caractere optiąue uniaxe a signe negatif. Dans
certaines roches ses prismes assez volumineux presentent une
sorte de structure zonee Leur centre alors ęst gris, trouble et
charge d’inclusions tres denses et delicates, tandis que la bordure
plus ou moins mince est parfaitement limpide (PI. III fig. 6).
L’apatite resiste tres bien aux facteurs de la metasomatose.
Freąuemment dans les roches les plus alterees elle est restee
seule completement intacte.
Le sphene est aussi un element accessoire tres repandu
et freąuent, specialement dans les roches leucocrates-. II formę
de petits cristaux generalement tres nets dont les sections ont
des formes de losanges et de parallelogrammes tres aigus. II est
caracterise par les hauts indices de refraction et par sa bire
fringence tres forte; optiąuement biaxe et positif, il presente
une dispersion des axes optiąues extremement forte (p > v). En
lamę mince il est presąue incolore ou faiblement colore en
(91)
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teinte jaunatre ou grisatre, d’un polychroisme a peine perceptible.
La pyrite n’est qu’un element tres peu important. Elle
formę de tres petits grains irreguliers ou bien des cubes assez
nets, inegalement repartis dans la pate zeolitique. Par ci par
la elle accompagne aussi 1’analcime et la calcite dans les tach.es
precedemment decrites. On peut supposer qu’elle s’est formee
dans une periode de consolidation assez tardive, peut-etre meme
hydrotłiermale. Elle est souvent a sa surface oxydee en hematite. Dans quelques termes melanocrates de la serie des roches
sub - beskidiques Pacak a prouve aussi l’existence de la p erowskite et de la chromite.
Les mineraux secondaires. Dans les roches riches en
olivine les produits d’alteration de ce constituant peuventjouer
un role plus ou moins important. La serpentine faiblement
coloree et faiblement birefringente formę des agregats fibreux
ou lammelleux qui, melanges d’oxydes de fer, remplissent les
pseudomorphoses d’olivine. Dans les roches moins riches en
olivine nous rencontrons l’iddingsite qui remplace celle-ci
a 1’etat de pseudomorphoses lamelleuses, d’une orientation optique assez homogene. Elle est generalement verte, remarquablement polychro'ique
—verte jaunatre, ng— verte foncee) et
d’une forte birefringence. L’angle des axes optiques tres petit,
la bissectrice aigue negative perpendiculaire au plan du clivage
lamelleux (001). Elle devient parfois brune-rouge et tres polychroique quand elle est oxydee.
Les mineraux du groupe des chlorites sont encore plus
repandus. Ils remplissent frequemment en formę d’agregats
ecailleux les pseudomorphoses d’augite ou d’autres mineraux
colores. Souvent ils penetrent les plagioclases selon leurs plans
de clivage en formę de minces paillettes vertes, ou ils s’interposent entre les fibres de la natrolite dans les pseudomorphoses
nepheliniques. Les paillettes de chlorite tres delicates sont souvent aussi disseminees dans la pate zeolitique et en s’epaississant localement elles deyielinent parfois la cause de sa coloration verte-sale. La substance chloriteuse formę souvent aussi
dans les types diabasiques une sorte de niesostase qui remplit
des interstices entre les tablettes de plagioclase. O. Pacak
admet qu’elle appartient en partie plutót a la oeladonite. Elle
(92)
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resulte probablement de la transformation hydrothermale d’un
verre interstitiel, mais il ne peut etre exclu qu’elle pu se former
aussi directement des restes du magma charge d’eau a la fiu de
la consolidation de la roche.
Nous citons aussi la prehnite assez repandue dans certains types des roches. Elle s’est formee aux depens des plagioclases dans la periode hydrothermale de consolidation, parce
qu’elle epigenise des feldspaths et remplit les interstices a cóte
de diverses zeolites. Dans quelques veinules qui traversent certaines roches moraviennes O. Pacak a signale aussi l’existence
de la pecto 1 ite.
Nous devons mentionner aussi la leucoxene qui enveloppe souvent les grains des oxydes de fer et qui pointille les
pseudomorphoses de l’augite et de la hornblende. II faut encore
signaler la presence du quartz qui prend part au remplissage des pseudomorphoses oliviniques en formę d’agregats microgrenus.
La calcite joue un role important et tres varie dans la
plupart des roches sub - beskidiques ; O. Pacak a signale aussi
la dolomiteetl’ankerite dans certains gisements. La question de la provenance et de la genese de la calcite est tres
interessante, mais en meme temps assez compliquee. G-eneralement nous observons ce minerał comme un produit certainement
secondaire. Accompagne ou non de la serpentine et du quartz
il remplit tres souvent les pseudomorphoses de l’olivine et plus
rarement il s’associe aux produits d’alteration de 1’augite et de
la hornblende. Frequemment il penetre les centres des plagioclases, ou il est dissemine abondamment dans la pate zeolitique.
Exceptionnellement et seulement dans les parties pres du con
tact il remplit des vesicules arrondies, tapissees d’une couche
tres mince d’une chlorite spherolitique ou fibreuse (PI. III fig. 4).
La calcite, ordinairement associee a 1’analcime, formę dans
le fond microlitique les taches irregulieres d’un diametre variable. Parfois on y peu constater que la formation de l’analcime a precede celle de la calcite, la premiere etant sensiblement automorphe (PI. VI fig. 1). Dans les roches grenues il
arrive quelquefois que la calcite, souvent accompagnee de 1’anal
cime, etablit un fond interstitiel qui moule les tablettes ou les
microlites du feldspath alcalin. Elle contient parfois des inclu(93)
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sions et des microlites du sphene, de la biotite, de l’orthose etc.;
elle donnę alors l’apparence d’un element qui acheve la consolidation de la roche.
Nous supposons que la calcite s’est formee de chaudes
solutions aqueuses, qui sont restees apres la cristallisation complete de tous les elements purement magmatiques. Ces solutions
se sont chargees de carbonate de chaux par l’echange des composants avec les sediments marneux entourants les intrusions
et elles ont impregne, avec ce constituant, toute la masse de
celles ci. Nous sommes alors forces d’admettre, que la consolidation des intrusions sub - beskidiques, grace a sa haute teneur
en eau, s’est prolongee a des temperatures relativement tres
basses, c’est a dire jusqu’a la periode hydrothermale.

Structure.

Les roches sub -beskidiques sont extremement variables
au point de vue de la structure. Cette variabilite resulte de
la composition chimique du magma et des conditions physico-chimiques de consolidation, qui changent enormement d’une place
a 1’autre. Une telle variabilite de structure est d’ailleurs tout
a fait normale dans les roches filoniennes et hypabyssales, auxquelles appartiennent toutes les formes sub-beskidiques qui viennent d’etre decrites.
La structure grenue panidiomorphe, si caracteristique pour les roches de filons a facies lamprophyrique,
est tres repandue dans notre region. Les cristaux automorphes
des mineraux colores, accompagnes souvent des tablettes feldspathiques en quantite beaucoup plus petite, sont moules par
de l’analcime, generalement pleine d’impuretes, d’inclusions etc.
Parfois 1’analcime, est accompagnee ou meme remplacee partiellement par de la calcite et des zeolites fibreuses. Les cristaux
des mineraux ferromagnesiens sont presque toujours d’une taille
beaucoup plus grandę que ceux des feldspaths, ce qui entraine
un aspect porphyroide de la roche plus ou moins accentue.
Plusieurs roches grenues renferment de grandes tablettes
nombreuses de feldspath, qui atteignent ou surpassent meme
les dimensions des cristaux des mineraux colores; l’analcime
s’y trouve en quantite reduite aux interstices d’autres elements.
(94)
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Par consequent les feldspaths deviennent peu automorphes et
la structure passe au type grenu hipidiomorphe.
Beaucoup plus rarement les cristaux de 1’augite ont des
formes moins regulieres et ils enveloppent parfois les tablettes
des plagioclases (PI. IV. fig. 1). La structure s’incline alors vers
le type ophitique, sans 1’atteindre completement. Les types
de structure pareille contiennent d’ailleurs generalement une
quantite variable d’une mesostase chloriteuse ou analcimique
qui remplit des interstices triangulaires entre les tablettes de
feldspath, la stucture etant alors plutót intersertale qu’ophitique. C’est la caracteristique de ce que nous appelons
facies diabasique1).
Dans plusieurs roches leucocrates les tablettes aplaties du
feldspath alcalin, accompagnees des pseudomorphoses nepheliniques et moulees d’analcime ou d’autres zeolites, s’arrangent
d’une faęon comparable a la structure foyaitique2).
Ce n’est que dans un seul cas (Pastwiska, p. 814) que
nous avons observe une pate claire microgrenue pansónomorphe (aplitique), moulant les cristaux automor
phes des elements colores. Cette pate claire est constituee par
de 1’orthose sodique et de la nepheline, transformee en natro
lite. Ces deux mineraux s’enchevetrent ęa et la d’une faęon
granophyrique.
La structure poecilitique est tres frequente et specialement caracteristique pour les roches riches en olivine. Les
gros prismes racourcis de la hornblende et les grandes lames
de la biotite enveloppent poecilitiquement les grains de l’olivine ; il est de meme pour certains types lamprophyriques, ou
ces mineraux englobent un grand nombre de prismes de 1’augite,
les baguettes de l’apatite et les grains des oxydes de fer
(PI. III. fig. 6, PI. IV. fig. 5). Nous observons aussi souvent
dans les roches aphanitiques, que les petits cristaux automor
phes des elóments colores sont moules poecilitiquement par les
plages irregulieres de feldspath.
Les filons plus minces, ou les parties des intrusions epaisses
plus proches au contact sont constitues par les roches noires,
') A. Lacroiz. Mineralogie de Madagascar II. p. 400.
’) W. C. lJrógger. Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes III.
Das Ganggefolge des Laurdalits.
(95)
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tres compactes et tres uniformes a l’oeil nu. L’examen microscopique permet de distinguer les cristaux automorphes des mineraux ferromagnesiens, plonges dans une pate jaune-grisatre
peu transparente d’un aspect vitreux. Cette pate tres heterogene est ordinairement chargee de microlites tres nombreuses
de biotite, de hornblende, d’apatite, de feldspaths et d’autres
substances indeterminables. Elle est presąue isotrope ou cryptocristalline et pourvue d’une faible birefringence: elle donnę
alors l’apparence d’un verre p ar t i ell e m ent ou
totalement devitrifie, soit altere. Elle passe souvent
ęa et la aux plages incolores et limpides d’analcime et il est
bien probable qu’elle contient beaucoup d’analcime elle meme.
La structure porphyriąue n’est pas rare dans les
roches sub-beskidiques. Les phenocristaux automorphes d’olivine,
de hornblende, d’augite ou de biotite presentent la premiero generation, la seconde est formee par les petits prismes, les aiguilles
et les paillettes de ces mineraux, generalement en dimensions
microlitiąues dissemines dans le pate. Mais le plus souvent nous
rencontrons la structure plutót porphyroide ąue porphy
riąue, les deux generations etant tout a fait indistinctes, grace
a toutes sortes de passages entre les phenocristaux et les mi
crolites au point de vue de formę et de grandeur.
Tous les types de structure mentionnes sont doues d’une
extreme variabilite et de la facilite, avec laąuelle ils passent
les uns aux autres, meme au sein d’une seule intrusion. II
est bien comprehensible que dans les intrusions plus volumineuses les parties centrales possedent la structure holocristalline
a grain gros, tandis que leurs bords sont microcristallins, porphyriques ou aphanitiques, et ils demontrent generalement au
microscope le developpement semicristallin de la pate. Les par
ties grenues presentent soit les cristaux isometriques des mineraux colores, soit les prismes de hornblende fortement allonges
en formę de baguettes qui atteignent meme 5—8 cm de longueur.
Les relations entre les differents constituants changent
aussi continuellement au point de vue quantitatif. Les trainees,
les veines et les taches irregulibres, leucocrates ou melanocrates,
d’un grain alternativement plus fin et plus gros, sont aussi tres
caracteristiques pour la plupart des intrusions sub-beskidiques.
(96)
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Cette variabilite peut se manifester nieme dans une seule preparation microscopique (PI. IV. fig. 6).
Une telle heterogeneite resulte d’une grandę fluidite et
mobilite de magma pendant sa cristallisation. Nous avons des
preuves que le magma sub-beskidique etait souvent en mouvement nieme apres le formation complete des elements colores.
Nous observons alors souvent, specialement dans les trainees
et les taches leucocrates, que les prismes de 1’augite et les
baguettes de hornblende automorphes sont fortement brises et
que leurs fragments successivement corrodes se trouvent dissemines parmi les mineraux clairs.
La texture des roches sub-beskidiques est generalement
tout a fait compacte. Les types finement grenus ou porphyriques qui occupent les bords des intrusions plus grandes, ou
ceux qui iorment de petits filons independants, demontrent
souvent les petites taches blanches ou rougeatres, bien visibles
a 1’oeil nu, qui sont constituees par de 1’analcime, accompagnee parfois de la calcite (PI. II. fig. 2). Ces taches, que
nous avons decrites dans le chapitre precedent ne peuvent etre
considerees comme les produits de remplissage des vacuoles ou
des vesicules gazeuses.
La texture franchement vesiculaire ou amygdalolde n’apparait que tout a fait exceptionnellement. Dans toute la region
etudiee par l’auteur nous ne pouvons citer que deux localites,
Grodziec et Marklowice, ou se trouve realise ce type de
texture. A Grodziec nous avons rencontre une intrusion de
quelques metres d’epaisseur qui est chargee dans les parties
plus proches du contact de petites taches blanches et arrondies
de calcite. Au microscope nous pouvons constater que la roche
est profondement alteree et impregnóe de calcite, tous les mineraux colores etant totalement transformes en chlorite ponctuee
de leucoxene. Les amygdales generalement arrondies sont occupees par de la calcite pure, limpide et largement cristallisee,
bordee d’une couche tres mince d’une substance chloriteuse
spherolitique (PI. III, fig. 4). A mesure que nous nous approchons du contact la roche devient de plus en plus finement
cristalisóe et finalement, a quelques centimetres du bord de
1’intrusion, elle presente au microscope l’aspect d’une masse
vitreuse, olive noire, presque opaque, qui englobe les nombreuses
„ Kosmos" 1929.
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pseudomorphoses des cristaux automorphes d’olivine et d’augite
(PI. III. fig. 5). En meme temps les amygdales deviennent plus
nombreuses mais plus petites et generalement allongees d’une
faęon fluidale.

Modę de consolidation.

L’examen microscopique de difierents echantillons des
roches sub-beskidiques fournit plusieurs indications, qui peuvent
servir a reveler l’histoire de la consolidation des intrusions.
Nous allons tenter d’eclaircir cette question.
Pareillement a la plupart des roches eruptives en generał
la consolidation des intrusions subbeskidiques commence gene
ralement par la cristallisation des mineraux accessoires comme
l’apatite et les minerais, ensuite de l’olivine. Celle-ci etait frequemment resorbee partiellement ou totalement, la preuve en
est dans la formę de ses grains arrondis a cause d’une refonte
plus ou moins accentuee.
Le stade suivant de consolidation est etabli par la formation de 1’augite et de la hornblende, dont les relations mutuelles changent frequemment. D’habitude 1’augite est antecedante et par consequent enveloppee par la hornblende parałlelement orientee ou poecilitique. Mais parfois ces deux elements
semblent se cristalliser en meme temps, l’un a cóte de l’autre.
On peut d’ailleurs constater presque toujours que la cristallisation
de la hornblende s’est finie plus tard que celle de 1’augite. Dans
une seule roche de Boguszowice on observe que les ba
guettes de la hornblende ont subi une resorption partielle ou
totale et qu’elles se sont transformees en augite basaltique parallelement orientee et piquetee de magnetite titanifere (PI. V.
fig- 4).
La biotite est toujours posterieure a tous les autres ele
ments colores; elle s’accole en formę de petites paillettes aux
faces des prismes augitiques, ou en cas de plus grandę quantite
elle formę des tablettes plus larges, qui enveloppent poecilitiquement les mineraux precedemment cristallisós.
Le plus souvent ce n’est qu’aprós la formation presque
complete de mineraux ferromagnesiens que la consolidation
des ólements clairs vient a son tour. Elle commence par la cris
tallisation des plagioclases plus ou moins applatis. Habituel(98)
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lement 1’abaissement de la temperaturę etait assez rapide
pour rendre possible le developpement de la structure zonee.
Seulement dans les types diabasiąues, moins repandus, la for
mation du plagioclase a precede partiellement ou accompagne
celle de l’augite 1).
La cristallisation du plagioclase est suivie toujours par
celle du feldspath alcalin, c’est a dire de 1’ortbose sodiąue. Elle
borde surtout les tablettes preexistentes du feldspath calcosodiąue et au cas de sa plus grandę abondance elle vient ensuite a former des tablettes independantes.
Dans plusieurs intrusions la formation de la nepheline
devient possible grace au deficit de silice plus accentue. La
cristallisation de ce minerał en courts prismes hexagonaux
semble preceder presąue toujours celle du feldspath alcalin.
Le magma qui penetrait les sediments du Flysch etait
charge de composants volatiles et surtout d’eau. Nous en avons
des preuves dans la facilite extreme dont il formę de tres petites injections, et aussi dans la faculte de cristallisation tres
prononcee, qui resultent d’une fluidite tres grandę. Meme dans
les filons assez minces qui ne surpassent pas quelques metres
d’epaisseur et dont le refroidissement etait certainement assez
rapide, les cristaux de l’augite et de la hornblende atteignent
des dimensions remarquables. Cette „humidite“ du magma subbeskidique, qui facilite et prolonge la cristallisation meme aux
temperatures extraordinairement basses, donnę une allure toute
speciale a la structure et la composition minśralogique des roches
en question.
La periode de cristallisation des mineraux clairs n’a pas
toujours suivi immediatement celle des mineraux colores. En
examinant plusieurs echantillons on a souvent 1’impression, que
ces deux stades de consolidation de la roche sont separes d’une
interruption, dont la duree depend plutót des conditions locales
que de la composition primitive du magma. II faudrait placer
dans cet intervalle les differents phenomenes de corrosion et
de resorption. Citons ici la rósorption de l’augite ou de la
hornblende par la pate alcaline riche en eau, dont le resultat
se manifeste par la formation de l’augite aegyrinique et de
*) N. L. Bowen. The evolution of the igneous rocks 1928 p. 67—69.
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l’aegyrine, qui bordent les prismes de ces mineraux, ou qui
sont inegalement distribues dans le fond clair en formę de
petits grains et d’aiguilles delicates. Parfois les reactions semblables donnent naissance aux ecaillettes de biotite qui frangent les cristaux de l’augite. La corrosion des mineraux colores
titaniferes entraine souvent aussi la formation du sphene, qui
est toujours posterieur a tous les elements ferromagnesiens.
Cette hypothese est autant plus vraisemblable, que le sphene
n’est present en quantite notable que dans les roches surtout
leucocrates, qui renferment 1’augite titanifere et la hornblende
brune fortement resorbees en augite aegyrinique.
Le liquide clair riche en eau et en alcalis, qui englobait
les mineraux colores dans cette phase de consolidation, a pu
sortir sous une pression exterieure dans le sens de „squeezing
o ut“ de H a r ker. La p&te leucocrate sortie de telle faęon
a pu former des trainees et des veines dans l’intrusion mere
ou dans ces environs. Les veines leucocrates ainsi formees
renferment toujours les cristaux de 1’augite et de la horn
blende casses, brises et ensuite resorbes partiellement en
augite aegyrinique, accompagnee du sphene plus ou moins
abondant.
Quelques roches leucocrates demontrent, que les pheno
menes de resorption precedemment decrits se sont passes apres
la cristallisation de grandes lames du plagioclase, mais avant
celle de tous les autres mineraux clairs. La preuve eh est que
les mineraux colores inclus dans le plagioclase ne sont pas
resorbes et que les inclusions d’aegyrine et de sphene n’existent
que dans les autres elements incolores.
A mesure de l’avancement de la cristallisation du magma
sub-beskidique, l’eau s’accumulait dans les portions liquides.
Les restes du magma apres la cristallisation du feldspath alca
lin etaient probablement tellement riches en eau, qu’ils se trouvaient a la limite d’un magma et d’une solution aqueuse. Ce
liquide, remplissant les intervalles interstitiels entre les cristaux
dója developpes, riche en alumosilicates alcalins (surtous sodiques) mais pauvre en silice, s’est solidifie en analcime. II est
bien comprehensible que la tempórature de cristallisation
de 1’analcime etait assez basse (probablement 500°—200°) et
(100)
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que cette periode finale de eonsolidation se trouvait aux portes
de la periode hydrothermale du developpement des roches eruptives. Neanmoins 1’analcime nee d’une telle maniere doit etre
consideree comme un element incontestablement primaire.
A cause des conditions defavorables de eonsolidation il
arrive souvent que les mineraux clairs n’ont pu se cristalliser
separement ,1’un apres l’autre et qu’ils se sont solidifies tous
ensemble en formę de pate vitreuse riche en eau. Le plus
souvent cette pate renferme, a cote des microlites des elements
colores, des bandelettes microlitiques de feldspath comme des
germes d’une cristallisation empechee. Parfois les tablettes du
plagioclase ont pu cependant se former, mais tout le reste alcalin s’est consolide a 1’etat vitreux. Dans la periode hydro
thermale ce verre a subi habituellement une devitrification et
une transformation en une masse cryptocristalline d’agregats
zeolitiques.
La solidification d’analcime peut se produire immediatement apres la formation des feldspaths, qui restent alors com
pletement intactes. Mais generalement les portions liquides alcalines, aqueuses et pauvres en silice, plus abondamment accumulees, restaient plus longtemps en contact avec les feldspaths
et par consequent elles pouvaient reagir sur eux. Ainsi nous
pouvons expliquer le phenomeme tres frequent et presque normal pour la plupart des roches sub-beskidiques grenues, que les
feldspaths et surtout les plagioclases sont partiellement ou meme
totalement substitues par l’analcime et des agregats zeolitiques
cryptocristallins. Semblablement la nepheline s’est pseudomorphisee en natrolite, parfois accompagnee de 1’hydronephelite
et de la thomsonite. La formation des agregats chloriteux
a la surface des prismes augitiques et la chloritisation parfois
tres prononcee de tous les elements ferromagnesiens semble
appartenir en partie au meme genre de transformation. Nous
pouvons ranger tous les produits secondaires ainsi formes
dans le groupe de „mineraux paulopost11 dans le sens
d’Eva ns. *)
La temperaturo dans laquelle se sont passśes les transformations mentionnóes etait probablement souvent inferieure
’) A. Holmes. Petrographic methols and calculatione 1921 p. 299.
(101)
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a 200° et la richesse en eau etait si grandę, que nous sommes
forces de les ranger dans la periode purement hydrothermale.
Puisque alors ces transformations s’effectuaient surtout sous l’influence des solutions aąueuses qui emanaient du magma lui meme,
nous les definissons comme une au tometasomatose hydrothermale. II faut d’ailleurs souligner que la delimitation precise
entre les stades finales magmatiques et la periode hydrother
male ne peut etre etablie. La cause en est en l’abondance d’eau
dans le magma, ce qui entraine le prolongement de la cristallisation des mineraux primaires aux temperatures extraordinairement basses.
Nous avons exprime cette supposition que la haute teneur
en eau etait une caracteristique du magma primitif. II est cependant possible et meme probable dans certains cas, que les
sediments humides, argileux ou marneux, penetres par le ma
gma sub-beskidique, ont encore augmente sa teneur en eau et
qu’ils ont facilite de divers proces de l’hydratation thermale
dans les stades finales de consolidation.
Quelque soit la provenance de l’eau dans les intrusions
sub-beskidiques, il est bien sur qu’elles etaient impregnees de
chaudes solutions vers la fin de leur solidification. Ces solu
tions circulaient non seulement dans les intrusions elles memes, mais aussi dans leur enveloppe sedimentaire. Par echange
des composants avec des schistes marneux, elles se #sont char
gees de carbonate de chaux et elles ont distribue cet element
dans toute la masse des intrusions. Cette invasion de CaCO3
pouvait se produire vers la fin de la póriode magmatique
et au commencement de la periode hydrothermale, et c’est
pourquoi la calcite accompagne si souvent l’analcime et
les autres zeolites dans le remplissage des interstices et
pourquoi elle donnę si souvent l’apparence d’un minerał
primaire.
L’infiltration du carbonate de chaux, dissout dans les chau
des solutions alcalines, a róagi fortement surtout sur les rnineraux ferro-magnesiens. L’olivine s’est altóree le plus facilement.
L’augite et la hornblende se sont souvent transformees partiellement ou totalement en un melange de la calcite, de la chlorite et de la leucoxene. D’une telle faęon nous pourrions inter
(102)
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preter la formation des palackites, c’est a dire des diabases
carbonatises si frequents dans la region sub-beskidique.
Nous ne trouvons pas alors qu’il soit necessaire pour
expliquer la genese de la calcite et des zeolites, d’admettre
une assimilation des sediments calcaires par le magma penetrant les schistes cretaces. A ce point de vue nous ne sommes
pas d’accord avec M. P a c a k qui, en admettant une assimila
tion magmatique. tente d’eclaircir non seulement les differentes
particularites de la composition mineralogique, mais aussi le
modę de differenciation des roches sub-beskidiques. Au contraire,
il nous semble, qu’une assimilation proprement dite, c’est a dire
une digestion des sediments cretaces par les masses fondues.
n’a pu avoir place dans les intrusions qui nous occupent.
Leur temperaturo peu elevee, leurs petites dimensions et par
consequent une provision de chaleur tres modeste, rendent
d’avance 1’assimilation purement magmatique tres peu vraisemblable. De plus, dans toute la region examinee par 1’auteur
on n’a pas pu retrouver des phenomenes de contact tels, qu’ils
nous forcent a croire a une veritable assimilation. Nous trouvons alors completement justifiees les remarques et les objections de M. Ulrich1) par rapport a ce sujet.
Composition chimiąue.

. Les proprietes chimiques des roches sub-beskidiques sont
donnees par le nombre assez considerable de leurs analyses.
Malheureusement parmi 27 analyses publiees jusqu’a present
14 d’entre elles sont incompletes, incertaines, ou surannees et
par consequent elles ne presentent pas une veritable valeur
pour nos investigations (Tabl. I.). Ce n’est alors que le reste,
13 analyses plus recentes d’une exactidude irreprochable, qui
puissent nous servir dans nos recherches (Tabl. II.). La legende
de ce tableau fait voir, que 8 analyses des roches moraviennes
ont ete excutees par M. V e s e 1 y et publiees par M. P a c a k,
et que le reste acompli par l’auteur se rapporte aux roches de
Silesie.
*) F. Ulrich. Problem karbonatosilikatovych vyvrelin a jejich ge
nese (zvlastui otisk ze sborniku pfirodoyedeckeho 1928 V. p. 8—10).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Staric................ (Moravie) au. Vesely
IV[5. 4. 2]'2.'4. i (2).'2
Kamenna hurka (Moravie) „
„
IV [6. 3'. 4]'2. 8.'2. 2
Źilina.................... (Moravie)
„
„
(III)IV [5(6). 2(3). 4] 2. (2)3.2.2'
Prchalov . . . . (Moravie) „
„
(III)(IV)[5(6). 3. 3'] 2. 2. 2'. 2'
Rybi................ (Moravie)
„
„
III (IV)'6.3. 4 [(1)2.(2)3. 2.2]
Ti cha................ (Moravie)
„
„
III 5'. 3. 3(4) [3'. (3)4.1'. 2(31]
Grodziec . . . (Silesie) an. Smulikowski III'6. 3.'4 [2. 2'.2. 2']
Marklowice . (Silesie) „
„
III (5)6. 3. 3 [2. (1)2. 2(3). 2']
Paskov . . . . (Moravie) an. Vesely
III 6. '3. 4 [(2).3 2. 2. 3]
Boguszowice . (Silesie) an. Smulikowski (II)III 5. 3. 4
Ćertuv młyn . (Moravie) an. Vesely
II(III) 6. 3. '4
Dziengielów . (Silesie)an. Smuliko wski II 5(6). 3. 4
Punców .... (Silśsie) „
„
I(II) (5)6- '3. 3

II est bien sur, que le nombre 13 des analyses est trop
petit par rapport a l’etendue de la region sub-beskidique et
a la variabilite de ses roches. Le but de notre etude futurę
est une telle multiplication d’analyses chimiques, que tous les
types distingues au microscope puissent etre aussi interpretes
chimiquement. Bien qu’il soit modeste, ce nombre peut pourtant nous rendre des services tres grands dans notre travail
present, surtout s’il s’agit d’une orientation generale dans les
particularites chimiques de la region sub-beskidique.
L’examen du tableau II. fait voir que la composition chimique des roches sub-beskidiques est tres variable et que les
limites de cette variabilite sont tres larges. Voici les oscillations
de differents composants chimiques essentiels ; <S7O3=31-2—
50-4%,
=7-6-22-6%, ^e2O3=1-2-10-2%, ^eO=2-7-9-7°/0,
MgO=VŻ— 22-1%, CaO=6-6-16-9%, ^n2 0=0-4—4-5%,A2O=
0-7-5-8%, + Z72O=2-4-4-9%, C02=0-3-l%.
Parmi les elements chimiques moins importants TiO2 est
toujours present en quantite relativement grandę, qui peut atteindre 4%; cet element est contenu non seulement dans les
oxydes de fer, mais aussi dans l’augite, la hornblende, la biotite et le sphene. La teneur en acide phosphorique est genera
lement assez elevee et dans la roche No. 6 elle surpasse móme 5%,
ce qui devient une particularite toute speciale. Entre les com
posants accessoires citons le soufre dans la pyrite, le chlore
et lluore dans 1’apatite, la manganóse dans 1’augite et la horn
blende. Le chrome et le nickel ont óte trouves en quantitó
minime dans les roches tres póridotiques et par consequent
(106)
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riches en magnesie. BaO n’est present en quantite appreciable
que dans les roches plus riches en potasse, qui demontrent
au microscope l’abondance du feldspath alcalin. BaO existe
probablement en formę du feldspath barique (celsiane)
isomorphiquement melange a 1’orthose. Une relation semblable
entre la barytine et la potasse a ete observee par H. Washing
ton1) dans les roches volcaniques d’Italie.
Afin de preciser les caracteristiques chimiques des roches
sub-beskidiques et de les pouvoir comparer avec les roches
analogues des regions etrangeres, nous avons calcule la composition virtuelle (normę) de toutes nos analyses, suivant
la methode des savants americains2) universellement connue.
Les parametres magmatiques auxquels conduisent les compositions virtuelles de differentes roches, sont figures dans le tableau
precedent.
L’examen de ces parametres nous permet de caracteriser
facilement les proprietes chimiques de la region eruptive subbeskidique. Les roches 1—4 sont douees d’une grandę preponderance des mineraux colores sur les mineraux clairs, les roches
5—10 d’un equilibre approximatif, tandis que dans les roches
11 — 13 les elements incolores sont plus abondants. Toutes les
roches demontrent le deficit en silice, qui entraine non seulement la formation d’olivine, mais aussi de nepheline en quantite plus ou moins importante. L’exces d’alumine par rapport
aux alcalis devient la cause de l’abondance constante de Panorthite virtuelle. La proportion de la potasse a la soude est assez
variable. Dans la plupart des roches la teneur en soude est
superieure a celle en potasse, sans que cette superiorite soit
jamais tres grandę. Pourtant les roches 4, 6, 8, 13 demontrent
une equivalence moleculaire du ces deux elements. Nous admettons que la formation des zeolites resulte d’une simple hydratation et que 1’infiltration du carbonate de chaux n’a pas change
essentiellement la composition primitive.
Nous joignons ci-dessous un denombrement de plusieurs
exemples des roches etrangeres des contrees tres diverses qui
’) H. S. Washington. The roman comagmatic region (1906, p.
188-191).
*) W. Cross, J. P. Idd ings, L. V. Pirsson, H. S. Washington
The Quantitative Classification of Igneous Rocks (Chicago 1903).
(107)
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sont comparables au point de vue chimiąue aux roches subbeskidiąues. L’ordre de cette enumeration correspond au numerotage de nos analyses. Pour ne pas occuper trop de place
nous devons nous borner a la mention des parametres magmatiąues de differentes roches de comparaison, sans citer les ana
lyses entieres. Les exemples que nous avons choisi sont tirós
du catalogue de Washington1) et de plusieurs travaux originaux.
1. Picrite a hornblende IV.'2.4.1'.'2 Criffle Mili, Molenich, Cornwall (J. S. Flett. Geol. Surv. Eng. Mem. 398, 1907)
Picrite IV.(1)2.4.1.2 Medenbach, p. Dillenburg, Hesse,
Nassau (R. Brauns, N. Jahrb. f. M. B. B. XVIII. 1904, p. 292.
Picrite IV.'2.4. (1)2.'2, Highweck, Newton Bushel, Devonshire Angleterre (K. Busz N. Jahrb f. M. 1896 I. p. 74).

2. Ankaratrite trśs peridotięue IV. [6.3.4] 1.3. '2.2
Ankalampobe, Nosy Be, Madagascar (A. Lacroix Min. d. Madag.
T. III. p. 64).
Kylite (III)IV. 1'. 3'.'2.2 Benbeoch, Ryle, Ayrshire, Ecosse
(G. W. Tyrrell. Geol. Mag. (V)IX. 1912 p. 122).
Dolerite (?) IV.(1)2.3.2.2 (C. v. John. Jhrb. G. R. A.
Wien 1896 p. 283).
3. L i m b u r g i te (III)IV. 2. (2)3.2.2 Oberbach,Rhon, (J. Soellner, N. Jahrb. B. B. XXIV. 1907 p. 511).
Basalte nepheliniąue III(IV). 6.2(3) .4 [2.3.2.2] Volcan
Metavuna, Savaii, Samoa (A. Klautzch. Jahrb. d. Preus. Geol. L.
A. XXVIII. 1910, p. 174).

4. Hornblendite 'IV.[(5)6.3(4).4] 2.2.2.2 Taszok Ditró,
(B. Mauritz. Tscherm. Min. Pet. Mit. XXXVIII. Festband Becke
1925, p. 200).
Gabbro e s s e x i t i q u e (III)IV. 2.2.2 2 Val. Papenoo, Tahiti
(A. Lacrois. Buli. Soc. min. Fr. X. 1910 p. 104).
5. Basalte III(IV). 6.3.4 [2.3.2.2] Ilmenberg, Rhon (H.
Proescholdt. Jhrb. d. Preuss. Geol. L A. XIV. 1894, p. 12).
Trachydolerite (?) III(IV).'6.3.4[2.3.2.2] Pico Serrado,
Madeira (C. Gagel Zeitsch. d. Deutsch. Geol. Ges. LXIV. 1912
p. 429).
6. Nous ne conaissons aucune analyse d’une roche strictement
analogue. La teneur trós elevće en acide phosphoriąue (5°/o)» corre-

*) H. S. Washington Chemical Analyses of Igneous Ilocks (U. S.
G. S. Prof. Pap. 99. 1917).
(108)
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spondant a 12°/0 de l’apatite, est extremement rare dans les roches
eruptives. Certaines roches lamprophyriąues basiąues p. ex. les minettes,
les camptonites, les monchiąuites et les alnoites, contiennent parfois
une ąuantite considerable de 1’apatite. On connait en outre les roches
filoniennes d’origine magmatiąue formees essentiellement par les minerais de fer et 1’apatite. Voici ąueląues exemples des roches lam
prophyriąues riches en P2 O6 :
Ouachitite apatitiąue III. 6.2.3 (P2O5 =3-44°/0) Niioilampi, Niinivaara, Finlande (V. Hackman Buli. d. Com. geol. Finl.
N. 42. 1914, p. 12).
Minette apatitiąue III. (5)6.1.2[2 . (2)3.2.2], P2O5 =
4- O5°/o, North Port, Columbia River, Washington. (F. L. Ransome
Am. J. of. Sc. 4 th, XXVI. 1908, p. 338).
Syenite apatitiąue melanocrate III. 5.1.4. P2 O5 =
5- 98°/0 Ahvenvaara, Kuusamo, Finlande, (V. Hackman Buli. d.
Com. geol. Finl. Nr. 15, 1905, p. 78).

7. Basalte (?) III. 6.3.4[2.3.2.2], Bocca dos Corregos, Madeira (C. Gagel, Zeitsch. d. D. Geol. Ges. LXIV. 1912 p. 429).
Doi er i te essexitique
III. 6.'3.4 [2.2.2.3] Howford
Bridge, Mauchline, Ayrshire, Ecosse. (H. Washington. Chem. an.
of ign. rocks. I. p. 679. No. 6).
Monchiąuite III. 6.'3.'4(2.2.2.2]. (G. Klemm Not. d.
Ver. f. Erdkunde XXVIII. 1907 p. 37).

8. Vogesite hornblendiąue III. 5(6).3.3'[2.2.2.2] Apishapa Quadrangle, Colorado. (W. Cross U. S. G. S. Prof. Pap. 90
p. 25),
Ouachitite nepheliniąue 'III. 5(6). 3.3[2, '4, 1', 2']
Colonsay Island, Ecosse. (J. S. Flet t. Geol. Surv. of. Scot. Hem.
35. 1911, p. 46).
Kentallenite biotitiąue III. 5(6). 3'.'3 Pic Maros, Cele
bes (J. P. Iddings Igneous Rocks II. 1913 p. 627).
Basanite leucitiąue III. 6. (2)3.3'[2.2.2.3] Kisi, Lac
Kivu, Afriąue orient. (L. Finckh. Deutsch. Z. Afr. Exp. I. (1)
1912 p. 18).
9. E ss exi t e III. 6.'3.4[2.2.2.3] Craw, Lennoxtown, Glasgow
Ecosse (E. G. Radley Geol. Surv. of Gr. Brit. Sum. of Próg.
1908 p. 55).
Luscladite III.'6.3.4. Cratere de Ziani, Comores (A. Lacroix. Mineralogie de Madagascar II. p. 636).
Dolerite essexitique III .6.'3.4 [2.2.2.3] Howford
Bridge, Mauchline, Ayrshire, Ecosse (H. Washington Chem.
An. of Ign. Rocks I. p. 679 Nr. 7).
Basalte t es c h ćni ti q u e 'III. 6. '3.4. Lugar, Ayrshire,
Ecosse (H. W ashington. Chem. An. of Ign. Rocks II. p. 909 Nr. 13).
(109)
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Basalte a hauyne et biotite 'III. 6.'3.4 Wesseln,
Boheme (E. Hibsch. Erlauterungen zur Geol. Ubersichtskarte des
Bóhm. Mittelgeb. 1926. Tetschen. An. Nr. 56).
10. Basalte 'III.5.3.4. Klein Staufenberg, Kassel, Hesse
(F. Bender In. Diss. Wurz. 1911 p. 30).
Basalte (II)III. 5'. 3.4 Tres Nuraghes, Bosa, Sardaigne (H.
S. Washington Quat. Journ Geol. Soc LXIII. 1907 p. 74).
Andesite augifiąue II(III).5.3.4 Saonindrarina, Ankaratra, Madagascar (A. Lacroix Min. de Madag. III p. 45).
11. Ampasimenite II.6.'3.4 Ampasimena ,
(A. Lacrois Min. de Madag. II. p. 647).

Madagascar

12. Essexite II'.'6.'3.4 TblgyesStrasse, Ditró, Transylwa
nie (B. Mauritz Tcherrn. Min. Petr. Mitt. XXXVIII. Festband
Becke 1925 p. 200).
Essexite II.(5)6.(2)3.4. Beloeil Mountain, Rouville County,
Quebec (J. I. O’Neill. Can. Geol. Surv. Mem. 43. 1914 p. 31).
Pegmatite a kaersutite II.5'.3.4. Kaersut, Goenland
(F. K. Drescher et H. K. E. Krueger, N. Jahrb. f. Min.
Abt. A., B. B. LVII. 1928, I. H.).
Topsailite II.5(6).3.4. Tamara, Ileś de Los (A. Lacroix:
Nouv. Arch. de Mus. III. 1911 p. 78).
Basalte tephritiąue II'.(5)6.3.4, Nolda, B. Kamnitz
Boheme (E. Hibsch Erl. z. geol. Ub-karte d. Bóhm. Mittelgeb.
Tetschen 1926 An. Nr. 61)

13. Aucune roche strictement analogue n’est connue jusąu’a
present. Le deficit en silice, la teneur en alumine tres elevee, l’abondance de chaux, la petite ąuantite de fer et de magnesie, la richesse
en alcalis et la preponderance de la potasse sur la soude, etablissent
les caracteristiąues chimiąues tout A fait speciales. Les types de
comparaison suivants ne sont pas sans certaines analogies, mais ils
contiennent tous trop de fer et de magnesie par rapport a 1’alumine
et la silice.
Ledmorite II. (5)6.3.3. Ledmor river, Assynt, Ecosse.
(A. Gammel. Trans. Edinb. Geol. Soc, IX. 1910 (5) p. 419).
Monhaldeite II.5.'3.3' Monhalde, Kaiserstuhl, Baden
(F. Graeff. Ber. Oberrh Geol. Ver. XXIII. 1889).
Tephrite leucitiąue II. 5(6).'3.3 Mt. Moeriah Java
(J. P. Iddings Igneous Rocks II. 1913 p. 622).

Afin de pouvoir comparer les roches sub-beskidiques avec
les types magmatiques etablis par P. N i g g 1 i ł) nous avons
’) P. Niggli Gesteins und Minerał provinzen I.
(GO)
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calcule les valeurs graphiąues si, al, fm, c, alk suivant la methode de ce savant. Le rangement de nos analyses dans les
difierents types n’a pas ete facile a cause d’un caractere tout
particulier des roches en ąuestion. II s’est demontre ensuite,
que les differentes roches de notre region trouvent leurs places
dans tous les trois rangs etablis par Niggli (cale o-a 1 c a 1 i n,
sodiąue et potassiąue). Le tableau III ci-joint offre un
aperęu sur cette ąuestion.
Tab. III.
.'5
ŹS

Type de magma d’apres
Niggli

k

mg

ti

1-8

0-66

0-77

| Hornblenditique-pyro2-2 | xenitique-peridotitique

18-8

3’6

0-21

0-73

1 Hornblenditique-py3-2 > roxeuitiqueperidoti|
tique

223

6-4

0-35

0-60

4-0

0-59

1 Jacupirangitique-pyro4-6 > xenolitique trans, a
1
pyroxenitique

Si

al

fm

c

1

68

7-8

74-5

15-9

2

70

8-7

68-9

3

87

10-1

612

alk

Hornblenditique

4

90

12-6

50-1

31'7

5'6

5

87

12’6

56'7

24-9

5-8

0-27

0-67

3-1

Hornblenditique

6

68

13-8

55-0

23-7

7-5

0’39

0-4.

6-6

Theralite-gabbroide

7

91

16-8

48-7

26-6

7-9

0-33

0-58

31

8

100

18-1

43-4

29-5

9-0

0-52

0-55

9

95

20-3

42-9

250

11-8

024

038

5-3

Theralite-gabbroide

116

0-26

0-57

4-3

Gabbro-dioritique

041

n
1 Shonkinitique-missouri4-6 : tique trans, a essexite)
gabbroide

10

122

21-4

43-6

23'4

11

104

27-5

30-7

26-6

152

032

0-31

4-1

12

124

29-2

322

22-3

16-3

029

0-37

4-4

0-18

1 Vesuvitique pauvre en
1-5
/ fm trans, d juvitique

13

156

41-3

12-4

22-1

24-2

048

] Theralite-gabbroide
j trans, d essexitique(?)

Essexitique

Classification des roches sub-beskidiques.
Dans la litterature geologiąue on a accepte universellement
les termes teschenite et picrite pour designer toutes les
roches eruptives de la zonę sub-beskidique de Flysch des Carpathes occidentauz. Le nom teschenite a ete cree par
(111)
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L. Hohenegger1) pour nommer les roches grenues de cette
region. Gr. T s c herma k 2) a donnę le nom de picrite aux
roches noires de la meme contree, tres basiąues, d’une apparence
basaltiąue, ąui different sensiblement des teschenites par
la composition mineralogiąue et chimiąue. C. Bohrbach’)
a consacre a ces roches une śtude plus detaillee et il a constate
une telle variabilite, qu’il a ete force d’etablir une division
plus approfondie au point de vue de la structure et de la na
turę des mineraux colorós. H. Rosenbusch4) a remarąue
ąue certaines formes des roches sub-beskidiąues s’approchent
plutót des diabases, mais que la plupart des formes grenues
correspond au groupe des theralites, ou la nepheline est
remplacee par l’analcime secondaire. J. Klvańas) dans son
etude tres detaillee des roches de Moravie a distingue 5 ty
pes principaux: 1) T. basaltiąue, 2) T. picritiąue, 3) T. picriteporphyriąue, 4) T. diabasiąue, 5) T. teschenitiąue.
Des roches analogues ont ete retrouvees dans d’autres
regions p. ex. en Ecosse par Gr. Tyrrell et .T. S. Flett,
en Afriąue septentrionale et a Madagascar par
A. Lacroix, en Siberie par J. Rackovskij etc. Le terme
de teschenite d’une importance locale a ete generalise pour
les roches des regions diverses et de differentes formations geologiąues; on 1’emploie actuellement pour designer les roches
a facies diabasiąue, correspondantes aux essexites et aux
theralites, dans lesąuelles 1’analcime comme un element
essentiels remplace la nepheline.
Une etude tres detaillee des roches de Moravie, accomplie par O. Pacak, a fourni de nombreuses observations tres
*) L. Ho hene g ger. Die geognostischen Verhaltnisse der Nordkarpaten in Schlesien und den angrenzenden Teilen von Mahren u. Galizien
etc. (Gotha 1861).
2) G. Tschermak. Felsarten von ungewohnlicher Zusammensetzung in der Umgebung von Teschen und Neutitschein (Sitzber d. Ak. d.
Wiss. Wien. 1866).
3) C. Rohrbach. tjber die Eruptivgesteine iin Gebiete der sclilesisehmahrischen Kreideformation etc. (Tscherin. Min. Petr. Mitt. 1885).
*) H. Rosenbusch. Mikroskopische Physiographie der massigen
Gesteine. (Aufl. 2. 1887).
5) J. Klvana. O eruptivnich hornin&ch teśenitovych a pikritovych
na severovychodni Moravó. (Rozp. Ćesk. akad. v Praze II. II. I. 29).
(112)
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importantes pour la connaissance de la naturę des roches subbeskidiąues en generał. La variabilite tres large de ces roches
a ete justement expliquee par cet auteur, qui considere toutes
les formes de cette region comme une serie continue, richement
difierenciee, qui lie les termes melanocrates aux leucocrates et
qui derive d’un seul magma originel. La division de cette serie
a ete basee sur la valeur des mineraux colores, specialement
de l’olivine, et en partie aussi sur la structure. Dans sa classi
fication O. Pacak distingue 5 groupes principaux 1) Peridotite et picrite, 2) Peridotite teschenitique et
picrite teschenitique, 3) Teschenite olivinique,
4) Teschenite an alcimique avec une subdivision de p yroxenite teschenitique 5) Teschenite nephelinique.
La plupart des roches decrites dans le travail de M. Pa
cak appartiennent aux types melanocrates dans lesquels les
mineraux clairs jouent un role quantitativement subordonne; les
roches plus claires semblent etre moins repandues en Moravie et alors la classification employee dans ce travail a pu
avoir une certaine importance pour cette region. Au contraire
dans la partie silesienne de la region sub-beskidique, qui a ete
examinee en detail par nous, les roches mesocrates jouent le role
le plus important et les mineraux incolores y deviennent les
constituants essentiels. (Test pourquoi nous ne pouvons pas
adopter la classification de M. Pacak comme une base gene
rale. En outre nous trouvons necessaire de choisir un systheme
de classification tel, que ses termes puissent etre compares
aux types ou groupes des roches, dont la position dans la
nomenclature et dans la systhematique lithologique generale est
universellement connue et acceptee. Pour la meme raison nous
insistons sur l’indispensabilite de n’employer que des terrfies
bien compreliensibles, pour les differentes roches qui viennent
d’etre decrites.
Dans la construction de notre systeme de classification
nous avons suivi en generał les regles etablies par A. Lac r o i x *); quelques transformations et supplements peu importants ont ótó causes par le caractere particulier des roches
*) A. Lacroix. Mineralogie de Madagascar II. p. 219—225.
„Kosmos" 1929,

(H^)
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sub-beskidiques. La notion des types heteromorphes
s’est montree specialement utile; elle a rendu possible la comparaison de differentes formes entre elles et le rangement de
ces formes a cóte de differents types des roches bien connus
et exactement definis.
Le modę de classification employe par nous s’appuie sur
la base de la composition mineralogiąue quantitative et sur la
structure. La composition mineralogique a ete determinee au
microscope a l’aide de la methode planimetrique (methode de
Rosival) et elle a ete exprimee en pourcentages de volume.
Parfois cette determination n’a pas ete possible a cause des
dimensions trop petites des microlites. La composition chimique
etablie pour 13 roches a ete appliquee seulement comme facteur
auxiliaire, qui facilite 1’orientation generale. Pour figurer le d e g r e
d’heteromorphisme de chaque roche chimiquement analysee
nous mettons en parallele la composition virtuelle (calculee) a cóte
de la composition mineralogique reelle etablie au microscope.
La comparaison de ces deux compositions nous donnę une idee
de la faęon, dont les elements chimiques constituent les diffe
rents mineraux reels.
Voici les principes de notre classification des roches subbeskidiques :
Toute la serie est divisee en 3 classes principales suivant
la valeur des elements colores: I. Roches melanocrates
(plus de 65% des mineraux colores); II. Roches mesocrates (65—35% des min. col.); III. Roches leucocrates
(moins de 35o/o des min. col.).
Chacune de ces classes est divisee en deux groupes au
point de vue de la structure. Lepremier groupe (Phanerites)
contient les roches grenues ou porphyroides, holocristallines;
le fond microlitique ne peut apparaitre qu’en quantitó tres
modeste. Le second groupe (Aphanórites) englobe les roches
semicristallines ou microlitiques, dont le fond clair, d’apparence
vitreuse, charge de microlites plus ou mois nombreuses, moule
les cristaux automorphes des minóraux ferro-magnósiens.
La division suivante consiste dans la naturę des ólements
principaux. Dans la classe des roches melanocrates nous
distinguons deux sections: 1) Roches riches en olivine
(plus de 15°/0 d'olivine); 2) Roches pauvres en olivine
(114)
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(moins de 15% de cet element). La premiero section renferme
les roches grenues ou porphyroides — les picrites1) et
leurs formes aphaneritiąues — les ankaratrites oliviniques et les monchiquite s oliviniques melanocrates.
A la deuxieme section appartiennent les pyroxenolites alcalines et les bekinkinites melanocrates parmi les
phanerites, et les augitites, fourchites et ouachitites
melanocrates parmi les aphanerites.
Dans la classe mesocrate le phanerites peuvent etre divisees en deux sections: 1) Les roches depourvues de
feldspathoides (1’analcime s’y trouve parfois en ąuantite
completement negligeable); 2) Les roches a feldspathoides (surtout 1’analcime en ąuantite considerable, parfois aussi
la nepheline ou des zeolites fibreuses).
Dans la premiere section depourvue de feldspathoides nous
pouvons distinguer deus types: a) type diabasiąue caracterise par une tendance ophitiąue de la structure ; &)type
camptonitiąue a structure microgrenue avec une tendence
porphyriąue.
Dans la seconde section nous etablissons deus familles
suivant le rapport des feldspaths aux feldspathoides, principalement 1’analcime qui devient presąue toujours le feldspathoide
capital. La premiere familie (a) est caracterisee par la preponderance des feldspaths sur 1’analcime. La seconde (/?) demontre
une ąuantite fortement reduite de lambeaux dechiąuetes des
feldspaths profondement alteres, qui nagent dans 1’analcime
tres abondante. Cet analcime y est generalement trouble, griśatre, pleine d’impuretes et par conseąuent elle donnę l’apparence d’une pate cryptocristalline. Qa et la nous y observons
aussi les traces de la nepheline completement transformee en
*) Ce nom a ete etabli par G. Tschermak precisement pour ce
type des roches sub-beskidiques. M. Pacak 1’appele peridotite a cause
du caractóre intrusif et il borne le nom picrite aux roches franchenient porphyriques. Nous ne sommes pas d’accord avec ce point de
vue et nous trouyons preferable de reseryer le terme original de Tschermak pour ces roches filoniennes grenues ou porphyroides, d’autant mieux
<|u’elles renferment toujours un peu d’un fond clair, yerdŁtre et cryptocristallin. Le nom de peridotite doit etre reserve aux roches grenues holomelanocrates qui contiennent plus de 60% d’olivine.

(H5)
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zeolites fibreuses. A ce groupe appartient la bekinkinite, la
formę plus riche en elements colores (50—65°/0) et la lugarite
moins riche en ces elements (35—5O°/0).
Dans la premiero familie (a) nous pouvons distinguer
4 types differents au point de vue de la ąualite de leurs feldspaths:
a) Feldspath alcalin (orthose sodiąue) absent ou en ąuan
tite tres petite (type correspondant aux theralites, berondrites, lu scladites);
b) Feldspath alcalin en ąuantite considerable mais tou
jours inferieure a celle du plagioclase (type correspondant aux
essexites);
c) Feldspath alcalin tres abondant en ąuantite egale ou
superieure a celle du plagioclase (type correspondant aux m o nzonites nepheliniąues)
d) Feldspath alcalin sans plagioclase (Ce type correspond
aussi aux monzonites nepheliniąues, le plagioclase
basiąue virtuel etant toujours occulte dans 1’augite titanifere
et la hornblende brune; la nepheline entierement transformee
en zeolites fibreuses devient ici le feldspathoide principal.
Les types a, b, c forment ensemble la familie des t e schenites „sensu stricto“, dont les mineraux essentiels sont
le plagioclase a cóte d’une ąuantite variable d’orthose, l’analcime, 1’augite titanifere et la hornblende barkevicitique; les
oxydes de fer riches en titane, 1’apatite, la biotite et le sphene
jouent le role des mineraux accessoires. Les trois types distingues: o) teschenite theralitiąue; b) teschenite essexitique; c) teschenite monzonitiąue correspondent
suivant les ąuantites relatives de leurs feldspaths aux thera
lites, essesites et monzonites nepheliniąues.
La structure grenue souvent panidiomorphe, demontre par
fois dans les types a et b les tendances intersertales, si l’analcime est reduite aux intervalles triangulairs entre les tablettes
des feldspaths. M. Tyrrell1) et M. Lacroixs) bornent le
terme teschenite aux formes a facies diabasiąue (a stru
cture ophitiąue ou intersertale) tres repandues en Ecoss e.
*) G. W. Tyrrell, 1. cit.
’) A. Lacroix. Mineralogie de Madagascar II. p. 688.
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Mais lorsque ce type de structure est plutót exceptionnel et
sans importance dans les roches des environs de Cieszyn
(Teschen) en Silesie, pour lesquelles le nom de teschenite
a ete cree originairement, nous ne trouvons pas, qu’il soit justifie de restreindre ce terme d’une faęon pareille.
La nepheline toujours pseudomorphisee en zeolites fibreuses peut apparaitre en quantite variable dans la composition
mineralogique des teschenites. Si en presence de ce minerał
1’analcime est reduite aux quantites negligeables, les teschenites passent a leurs types correspondants, c’est a dire aur
theralites, berondrites, luscladites, essexites et
monzonites nepheliniques.
II faudrait encore discuter les relations des tfeschenites aux bekinkinites et lugarites, caracterisees par une
grandę preponderance d’analcime sur les autres mineraux clairs.
Conformement aux observations decrites precedemment il nous
semble le plus vraisemblable, que les bekinkinites et les
lugarites presentent les formes de la meme composition
primitive, dans lesquelles les feldspaths ont subi une hydratation beaucoup plus prononcee (analcimisation) a cause de la
reaction plus forte ou plus prologee des restes aqueux du ma
gma (autometasomatose hydrothermale). Dans
les teschenites le proces d’analcimisation des feldspaths
est beaucoup moins avance et l’analcime y formę surtout un
fond interstitiel, d’origine essentiellement primaire.
Les aphanerites de la classe mesocrate sont
caracterisees par une quantite considerable d’un fond vitreux,
semicristallin ou microlitique qui passe localement aux plages
limpides d’analcime pure. Les roches de ce genre appartiennent
au groupe des monchiquites, tres varie et tres commun
dans tous les regions eruptives alcalines. Ces roches possedent
generalement un caractere lamprophyrique bien accentue et
elle forment habituellement les filons plus minces. Les feldspaths
(plagioclase ou orthose) de regle completement intacts peuvent
s’y trouver en quantite variable; parfois ils s’accumulent tellement, qu’ils remplacent plus ou moins le fond vitreux et alors
la roche passe aux camptonites ou aux teschenites
microgrenues.
(117)
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Le fond vitreux ou microlitique des monchiquites est
souvent fortement altere et impregne de calcite, et il donnę
alors 1’apparence d’une pate trouble cryptocristalline et faiblement birefringente. Dans un tel cas il est douteux, si c’est
une monchiquite alteree, ou peut-etre, une bekinkinite
fortement analcimisee. La diagnose ne peut consister que sur
la presence des microlites feldspathiąues qui abondent presąue
toujours dans le fond des monchiquites a cóte des paillettes
de biotite et des baguettes microlitiąues de hornblende, et
qui manquent eyidemment dans la base analcimique des
bekinkinites et des lugarites. II faut d’ailleurs reconnaitre, qu’en cas d’une zeolitisation tres profonde les microlites
feldspathiques disparaissent completement et la distinction
precise devient impossible.
Le groupe des monchiquites peut etre diyise en trois
types: 1) Monchi quite oliyinifere, contenant jusqu’a
10% d’olivine; 2) Fourchite, depouryue d’olivine; 3) Ouac h i t i t e, c’est a dire une monchiquite riche en biotite en
formę de grandes tablettes, qui englobent poecilitiquement les
petits cristaux de l’augite, de 1’apatite et des oxydes de fer.
Nous devons souligner que tous les monchiquites correspondent chimiquement aux teschenites et aux bekinkinites.
Ce ne sont que les conditions defavorables de consolidation,
qui ont empeche la cristallisation franche des feldspaths et
leur separation complete des restes alcalins riches en eau.
La classe des roches leucocrates n’a pas une grandę
importance dans la region sub-beskidique. Nous classons ici
les trainees et les taches claires dans les intrusions plus volumineuses des roches mesocrates. Ces trainees et ces taches proviennent d’une segregation sur place des mineraux colores et par consequent elles sont a peu pres contemporaines a toute la masse
d’intrusion mere. Exceptionnellement par 1’action de „squeezing
out“ la pate claire a pu sortir et penetrer 1’intrusion principale ou son enveloppe sedimentaire en formę de veinules leu
cocrates. Par consequent la composition mineralogique des for
mes leucocrates depend toujours strictement de la composition
de la roche mere. C’est pourquoi la classification des roches
leucocrates doit etre basee sur les memes principes que celle
des formes mesocrates.
(118)
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Dans cette classe nous distinguons aussi les p h a n e r ites et les aphanerites. Le premier groupe englobe deus
familles: a) Roch es depourvues des feldspathoides
b) Roches riches en feldspathoides, dans lesąuelles
soit 1’analcime, soit la nepheline peut jouer le role predominant.
La rarete des formes leucocrates d’une part et leur haut
degre d’alteration hydrothermale de 1’autre rendent difficile
leur classification et leur rangement aux types de la systematique universelle des roches eruptives. A cause de 1’importance
principale des feldspaths alcalins dans ces roches (l’orthose)
nous employons les termes de syenite alcaline, de syenite analcimique et de syenite nepheliniąue pour
designer les roches grenues et le terme de gauteite pour
les roches microlitiąues a phenocristaus de l’andesine. Mais il
faut remarąuer que les analogies mentionnees peuvent etre
souvent superficielles et assez lointaines.
Pour faciliter l’orientation generale dans le systeme de
classification employe dans cette etude, nous ajoutons ci-dessus
un tableau synoptiąue. Dans la description de differents
types des roches sub-beskidiques nous suivrons l’ordre etabli
dans ce tableau. Enfin il faut souligner que tous les types
des roches distingues sont lies entre eux par de nombreus passages, aussi bien au point de vue de la structure, que de la
composition mineralogique, et c’est precisement une particularite qui resulte d’une consanguinite lithologique de
tous ces types.
Description de diffćrents types des roches sub - beskidiques.

I. Roches melanocrates.

Picrite.
Comme exemple de ce type peut servir une roche noire
finement grenue de Starić en Moravie qui a ete decrite par
O. P a c a k sous le nom de peridotite. L’examen microscopique
permet de constater une grandę abondance de l’olivine, dont
les cristaux automorphes d’une grandeur variable sont en partie
transformes en agregats serpentiniques (antigorite),
avec une secretion d’oxydes de fer. L'augite titanifóre
(120)
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formę les prismes generalement plus petits, qui s’accumulent ęa
et la en groupements irreguliers. La hornblende brune en
grands cristaux plus ou moins isometriąues englobe poecilitiąuement de nombreux cristaux d’olivine et d’augite (PI. III fig. 1);
elle est accompagnee de la biotite, des oiydes de fer en
petite ąuantite et de 1’ a p a t i t e. Les interstices des mineraux
colores sont remplis par un fond cryptocristallin vert clair.
Une roche tout a fait analogue a ete retrouvee a Lgota
(Ellgoth) au Nord-Ouest de Cieszyn (partie de Silesie appartenante a la Tchecoslovaquie). A la composition mineralogiąue quantitative de ces deux roches nous ajoutons celle
de la picrite de L u g a r sili en Ecosse1). [1] Stafie,
2) Lgota, 3) Lugar sili].
1

01ivine
....
Augite
....
Hornblende
Biotite
....
Oxydes de fer
Apatite ....

2

44-0%
25-1
14-1
5-0
1-6
0-5

3

48-4
15-3
13-3
5'9
1-0
1-0

49-1
26-1
8-6
0-4
1-0
0-3
1 5-7 Plagioclase
Fond cryptocrist. clair 97 „
15-1
| 8’8 Analcime
L’analyse chimiąue de la roche de S t a r i ć (Tabl. II Nr. 1)
conduit aux parametres IV [5.4.2]'2.'4.1(2).'2. Voici la comparaison de la composition virtuelle (en pourcent. de poids) avec la
composition reelle (en pourcent. de volume) de cette roche:
Comp. virt. en % de poids

Orthose . . .
Albite ....
Anorthite . .
Ca Si O3 . . . .
3/y Si O3 ...
FeSiO3
. . .
Mff1SiOi . . .
Fe3 Si Ot . . .
Magnetite . .
llmenite . . .
Apatite
. . .
Eau.................

Comp. reelle en % de vol.

67%
31
15-9
10'2|
Diopside
81
19-2%
09 1

' 25-7%

Fond clair . .

9-7

Augite . . . . 25-1
Hornblende
14-1

3301 01ivine
4 6 / 875%
7-4 1 Osydes de fer
3-2 1
10-6’/0
1-0
5-9

68-3%

01ivine
. . . 44-0
Biotite . . . . 5-0
Oxydes de fer
1-6
Apatite

. . .

0-5

W. Tyrrell. Tlie late paleozoic alcaline igneous rocks of the
West of Scotland (Geol. Mag. 1912. D. V. Vol. IX. 1, 2).
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Au type de picri te nous rangeons aussi plusieurs roches
analogues decrites par M. P a ca k de differentes localites en Moravie p. ex. Źilina (Tabl. 1.6), Kriegshtibel (Tabl. I. a),
Pohorilec etc. La ąuantite de hornblende et de biotite est
tres variable et elles peuvent disparaitre completement. La valeur
d’augite et specialement celle du fond clair varie aussi fortement. L’olivine est souvent entierement transformee en serpentine et iddingsite, parfois aussi a cóte de la calcite et du ąuartz.

Bekinkinite melanocrate.
Une roche de ce type a ete trouvee a Halonów pres de
Biała (palatinat de C r a c o v ie); elle formę ici une intrusion
assez grandę, tellement alteree, qu’il etait assez difficile de choisir des echantillons pour 1’etude microscopiąue. La structure
de cette roche est grenue panidiomorphe a grain gros, moyen
ou petit. Les prismes tres abondants d’augite sont souvent
caves au milieux et remplis par la pate zeolitiąue. La horn
blende brune en formę de courts prismes plus grands enveloppe 1’augite parallelement ou poecilitiąuement (PI. IV fig. 5).
Les oxydes de fer penetres par des ecaillettes de la biotite,
l’apatite et la pyrite tres reduite constituent les elements
accessoires. Les cristaux automorphes des mineraux colores sont
moules par la pate trouble, grisatre et presąue isotrope, formee
surtout par Fan ale i me impure. Qa et la apparaissent les
lambeaux dechiąuetes des plagioclases indeterminables a cause
de leur alteration tres profonde.

Augite ....
Hornblende .
Oxydes de fer .
Apatite ....
Feldspaths .
Pate analcimiąue .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

49-0°/(
133
4-7
1-4
6-1
25-5

Ankaratrite limburgitique riche en olivine.
La roche de Kamenna Hurka pres de Skorotin
(Moravie) fournit l’exemple le plus typiąue; elle est decrite
par M. Pacak sous le nom de picrite. (Test une roche porphyriąue riche en grands phenocristaux de 1’ o 1 i v i n e fraiche,
(122)
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jaune-verte, d’un eclat vitreux, qui se detache bien du fond
noir aphanitique. L’etude microscopique demontre, que les phenocristaux automorphes de l’olivine (en quantite de 28’8°/0
de volume de toute la roche) ont des dimensions tres variables,
a partir de petits grains microscopiąues jusqu’a 1 cm de diametre; cependent la distinction de deus generations independentes n’est pas possible. Les cristaux plus grands possedent
les sachets de corrosion remplis par la pate microlitique ou par
la calcite. A partir de cassures commence le proces de serpentinisation qui peut gagner toute la masse des cristaus plus
petits. La pate aphanitique est formee par un amas de tres
petits prismes automorphes de 1’augite titanifere, fortement coloree et polychroique. Ces prismes sont cimentes par un
fond vitreux, isotrope et incolore (analcime?), qui contient de
nombreux cristallites indeterminables. Ces cristallites s’accumulent souvent si abondamment que le fond devient trouble et
peu transparent. Ca et la nous observons de petites trainees
et des taches irregulieres qui contiennent le fond trouble plus
abondant et les prismes augitiques plus grands, accompagnes
alors de la hornblende brune et de la biotite en quantite notable. Les oxydes de fer partout egalement repartis
en formę de petites mottes, prennent un developpement aciculaire
au milieu de ces trainees.
La structure de cette roche est comparable a celle des
formes d’epanchement et le modę de gisement ne s’oppose point
a cette supposition (comp. p. 753). C’est pourquoi nous trouvons
justifie le rangement de cette roche dans le groupe des ankaratrites suivant la definition de M. A. Lacroix1). La com
position mineralogique reelle n’a pu etre etablie quantitativement
au microscope a cause de trop petites dimensions des prismes
augitiques. Nous devons alors nous borner a 1’analyse chimique
(Tabl. II Nr. 2) et a la composition virtuelle. Les parametres
magmatiques: IV [6.3'.4]'2.3.'2.2.
Orthose .
Albite . .
Anorthite
Nópbeline

.
.
.
.

• 89%
. 8-9
. 13-3
. 5-5

9 A Lacroix. Mineralogie de Madagascar III p. 59—65.
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CaSiOs
. . . 13’6% 1
Diopside
Mg Si 03 . . . 10'5
25*7%
Fe Si 03
...
1-6
MgiSiOi . . . 25-9
OIivine
80-4%
i
Fe.2 Si Oi ...
4-5
Ox. de fer
Magnetite . .
6-7
4-6
11-3%
Ilmónite . . .
Apatite . . .
1-3
Eau .....
4-4

1/1

\
J

Monchiąuite olivinique melanocrate.
Nous rangeons ici une roche verte noire de Między
rzecze au Nord-Ouest de Bielsko (Silesie). Les cristaux
d’olivine totalement decomposes, les prismes d’augite basaltique souvent enveloppes parallelement par lahornblende
brune et les oxyd.es de fer sont cimentes par une pjŁte
isotrope claire, d’une faible teinte grise, jaune ou verte (PI. III
fig. 2). La structure possede un caractere porphyroide, parce
qu’a' cóte de petits grains d’augite et d’olivine y existent plu
sieurs grands cristaux de ces mineraux, sans que soit possible
la distinction de deux generations difierentes. La pate isotrope,
d’une apparence vitreuse, renferme de nombreuses aiguilles
d’apatite et de hornblende, les paillettes de biotite et
d’innombrables microlites aciculaires dont la naturę n’a pu etre
decelee. Dans ce fond microlitique nous observons les plages
irregulieres d’une substance verte claire, completement isotrope
et depourvue des microlites, d’une apparence gelatineuse. La
composition mineralogique quantitative fait voir, que c’est une
formę de passage aux roches mesocrates.
Augite
.... 34fi% de vol.
Hornblende .
4-4 „ n
01ivine .... 19-2 „ n
Oxydes de fer
2-6 „ r
Fond vitreux
31'2 „ n
Subst. gelatineuse .
8-0 „ T)
Au meme type appartient aussi la roche de Ź i 1 i n a en
oravie, decrite par M. Pacak sous le terme de peridotite
teschenitique. C’est une roche a facies lamprophyrique,
dont les elements essentiels sont l’augite basaltique, la
hornblende brune en prismes courts et 1’ o 1 i v i n e, en formę
(124)

Skały magmowe strefy podbeskidzkiej Śląska i Moraw.

799

de grands grains totalement transformes en melange de serpentine, de calcite et de ąuartz. La biotite titanifere
y est presente en formę de*petites tablettes hexagonales. Parmi
les elements accessoires il faut citer les ox yde s de fer partiellement transformes en 1 e u c o x e n e, les baguettes delicates
de 1’apatite et la pyrite tres rare. Le fond clair est constitue par une pate cryptocristalline, trouble, grisatre, impregnee
par la calcite et remplacee freąuemment par 1’anałcime
limpide. L’analyse de cette roche (Tabl. II, No. 3) conduit aux
parametres (III) IV [5 (6).2 (3).(3) 4] 2.(2) 3.2.2'. Ci-joint nous
mettons en parallele la composition virtuelle a cóte de la composition reelle.
Comp. virt. en % de poids
Orthose . . .
Albite ....
Anorthite . .
Nepheline . .
Ca Si O3
...
Mg Si O3 . . .
Fe Si O3 . . . .
Mg3SiOt . . .
Fe3 Si O4 ...
Magnetite . .
Ilmenite . . .
Apatite ....
Calcite ....
Eau.................

Comp. reelle en %

9-5
1
10-0
; 3i-3«/0
8-1
37
14-5
Diopside
97
’ 27-9%
3-7
13'0 l. Olivine
■ 58'9%
5-3/ 18-3%
6-0) Ox. de fer
4-7 J 10’7
2-0
6-4
3-2

Fond clair . } 28-7
(avec calcite) .
Augite . . . .
Hornblende . .

28-7
203

Olivine . . . .
Biotite . . . .

11-2
74

Oxydes de fer.

2-7

. . .

1-3

Apatite

Une roche analogue en association avec les picrites retrouvee a Rybi (Moravie) a ete decrite par M. P a ca k sous
le nom de teschenite olivinique. La pate claire qui moule les
cristaux automorphes des mineraux colores est formee par un
melange tres heterogene de 1’analcime, de la serpentine
et d’une petite quantite de calcite. Cette pate contient au
surplus les traces de fe 1 dspaths et elle resulte probablement
de 1’alteration du fond vitreux. A cause ducaractere lamprophyrique de cette roche nous trouvons le terme demonchiquite completement justifie. Les parametres magmatiques
III (IV).'6.3.4 [(1) 2.(2) 3.2.2] resultent de l’analyse chimique
(Tabl. II, No. 5).
(125)
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Comp. reelle en % de vol.

Comp. virt. en % de poids

. . .

7-3

....

6-8

. .

15-9

. .

6-2

Orthose
Albite

Anorthite
Nepheline

Ca Si O3

...

Mg Si O3

...

Fe Si O3 . . . .
MgiSiOi

. . .

Fe3SiOt

. . .

Magnetite

. .

Ilmenite

. . .

Apatite

1
11-2
86 J

•

. .

25-0

Diopside

Augite . . . .

805

30-9%

Hornblende . .

23-2

36-1

14 3 | 01ivine
5-1/ 19-4%

Fond clair

Olivine ....

9-8

Biotite . . . .

5-6

4’2 | Ox. de fer
4'0 / 8'2%

Oxydes de fer

3-G

Apatite ....

2-3

. . .

1-3

Calcite ....

0-5

Eau.................

3-5

59-8

Monchiąuites melanocrates pauvres en olivine.
Ce sont les roches tres analogues aux formes decrites
precedemment et liees avec elles par des transitions continues.
La difference principale consiste dans la teneur plus reduite en
olivine qui devient ici un element plutót accessoire. Un exemple
de ce type est donnę par une roche de Grodziec pres de
Skoczów (Silesie), qui formę dans cette localite un „sill“ de
quelques metres d’epaisseur. Les prismes allonges et automorphes
de 1’augite basaltique sonttres abondants; la hornblende
b r u n e verdissante sur les bords est beaucoup moins importante
Citons encore l’olivine en petits cristaux automorphes totalement pseudomorphises, la biotite et la titanomagnetite
en partie transformee en leucoxene. Tous ces minera ux sont
moules par une pate claire, mais trouble, qui passe localement
a. 1’analcime limpide. Dans cette pate on voit apparaitre de
tres petites tablettes du feldspath alcalin qui, en s’accumulant par places, peut devenir un element essentiel. Tous les
mineraux clairs sont charges d’ inclusions tres nombreuses des
aiguilles de F apatite, des microlites de hornblende, des
paillettes de biotite et des points des minerais. En outre ils
renferment de la calcite et des chlorites inógalement reparties. Deux varietes delamóme intrusion do Grodziec ont
les compositions suivantes:
(126)
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Augite.............................
Hornblende ....
Biotite.............................
Olivine.......................
Oxydes de fer
Fond clair.......................
Calcite et chlorite

801
b

. 39-8% de vol.
.
9-1
.
3-1
n
.
4-9
n
.
4-9
. 31-8
.
6-4

52-8®/0
2-0
3-4
4-8
5-1
26-2
5-7

n

n

w

L’analyse chimiąue de la variete a) (Tabl. II, No. 7) donnę
les parametres III.' 6.3.' 4 [2.2 '. 2.2 ']. La comparaison ci -jointe
de la composition virtuelle avec la composition reelle permet
de constater que les mineraux colores sont en realite plus abondants, que dans la composition calculee. La cause principale en
est) 1’abondance d’alumosilicates (surtout soi-disant alumosilicate de Tschermak) dans la constitution de 1’augite et
de la hornblende brune. Ces deux mineraux contiennent aussi
beaucoup de Ti O2 et Fe2 Os et c’est pourąuoi les oxydes de fer
sont beaucoup plus abondants dans la composition virtuelle,
que reelle. Les memes traits generaux d’heteromorphisme peuvent
se retrouver dans tous les autres roches sub - beskidiąues.
Comp. virt. en % de poids.
Orthose
Albite .
Anorthite
Nepheline
CaSiO3 .
Mg SiO3 .
FeSiO3 .
Mg3SiOi
FeiSiOi .
Magnetite
Ilmenite
Apatite
Calcite .
Eau . .

10’6
6- 3
18-1
7-7
126
Diopside
8-7
24-2%
2-9
841 Olivine
80/ ll-4’/o
5'3 i Ox. de fer

4-3/
2-3
6-8
3-6

Comp. reelle en % de vol.

42-7»/0

47-5%

9-6%

. .

31’8

Augite ....
Hornblende . .

39-8
91

Fond clair

01ivine
Biotite

....
....

4-9
31

Oł de fer . . .

4-9

Calcite 4-chlorite

6-4

Au meme type il faut rattacher aussi une roche noire
aphanitiąue, a 1’aspect basaltiąue, qui formę plusieurs filons
minces dans les environs de Marklowice au Nord de Cie
szyn (Silosie). Au microscope onpeut constater la structure
porphyriąue. Les phónocristaux automorphes d’olivine,
(127)
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totalement transformes en calcite, en ąuart z et en chlorite,
sont plonges dans une pate de prismes augitiąues tres
minces, accompagnes d’une petite ąuantite de la hornblende
b r u n e, de petits grains de 1’ o 1 i v i n e et de mottes de t i t a n omagnetite. (PI. III fig. 3). Les elements clairs, ąui moulent
les mineraux colores, appartiennent en partie au plagioclase
en formę de grandes tablettes zonees et tres fraiches (centre
60% An., bordure 40% An.); le reste est constitue par un fond
vitreux, trouble et partiellement zeolitise, qui contient un grand
nombre de microlites d’apatite, des feldspaths et des mineraux colores indeterminables. Ca et la le plagioclase peut
remplacer entierement le fond vitreux et alors la roche peut
passer aux camptonites.
Un autre petit filon dans la meme localite possede la meme
structure mais la hornblende brune y est remplacee par la bio
tite titanifere. Au lieu du plagioclase nous voyons ici les
grandes lames du feldspath alcalin qui englobent poecilitiąuement les centaines de petits cristaux colores et qui reduisent
fortement la ąuantite du fond vitreux.
Fourchite melanocrate.

A ce type appartient une roche de Pr chał o v en Moravie, qui a ete nommee par M. Pacak pyroxenite teschenitiąue. C’est une roche a grain fin, riche en cristaux automorphes
d’augite titanifere; la hornblende brune, l’olivine
alteree, la biotite et les oxydes de fer fortement leucoxenises constituent les elements accessoires. Le fond clair assez
abondant, qui moule les mineraux colores est formę par une
pate trouble, chargee de calcite, qui offre 1’aspect d’un verre
zeolitise. Ce fond contient de petites tablettes de feldspath
alcalin (l’orthose sodiąue d’un aspect de sanidine),
les baguettes delicates de l’apatite et un peu de phil1 i ps ite.
L’analyse chimiąue de cette roche conduit aux parametres
(III) (IV).5 (6).3.3'[2.2.2'.2'] (Tabl. II, No. 4). L’equivalence
moleculaire de la potasse et de la soude rend possible l’apparition du feldspath potassiąue dans la composition róelle.
(128)
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Comp. virt. en % de poids
Orthose
Albite . .
Anorthite
Nópheline
CaSiO3
Mg SiO3
.
FeSiO3 . .
Mg3 SiOt
I<'e3 SiOt
Magnetite
1 lmenite .
Apatite
Calcite . .
Eau . . .

9-4
63
14'2
3-4
17-5
Diopside
12-3
33-5%
3'7.
6- 4 \ 01ivine
2'1 J 8-5»/0
5-3 \ Ox. de fer.
5-2 J 10-5%
34
7- 0
40

Comp. reelle en % de vol.

I

83’3%

55'9%

Orthose sod.
6-7
Fond clair .
30-7
(avec calcite et
l’apatite) .
Augite . . .
52-6
Hornblende .
2-5
Olivine . . .
Biotite . . .
Ox. de fer. .

1-8
1-4
4-3

Ouachitite apatitiąue.
A ce type appartient une roche de Ticha en Moravie
qui accompagne ici les monchiąuites mesocrates. Au microscope
elle demontre une composition mineralogiąue extraordinaire.
L’augite basaltiąue, en formę de petits prismes en partie
decomposes, est freąuemment bordee d’aegyrine. La horn
blende brune en grands cristaux isometriąues et la biotite
titanifere en grandes lames epaisses, englobent poecilitiąuement l’augite, 1:apatite et les oxy des de fer. Ces deux
derniers mineraux sont presents en ąuantite tout a fait extraordinaire. L’apatite formę des baguettes plus minces, ou de
grands prismes hexagonaux, dont le centre trouble, grace aux
inclusions innombrables, est entoure d’une bordure etroite com
pletement limpide. (PI. III fig. 6). Le fond clair est constitue
par une pate zeolitiąue trouble, impregnee par la cal
cite. Cette pate devient ęa et la verdatre autour des
prismes d’augite chloritisee et elle renferme freąuemment les
microlites tres delicates d’un feldspath alcalin. L’abondance de la hornblende et de la biotite d’une part et la
structure panidiomorphe et poecilitiąue de l’autre, donnę
a cette roche un caractere sensiblement lamprophyriąue. M. Pacak donnę a cette roche le nom de peridotite
teschónitiąue. Nous trouvons ce nom absolument impropre,
d’autant que la roche en ąuestion ne contient meme pas de
traces de l’olivine.
„Kosmos" 1929.
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L’analyse chimique de cette roche (Tabl. II, No. 6) donnę
les parametres suivants: III.5'.3.3 (4) [3'.(3) 4.1'.2 (3)].
Comp. virt. en % de poids

Orthose . . .
Albite ....
Anorthite . .
Nephóline . .
Ca Si O3
...
MgSiO3 . . .
Mg3SiOi . . .
Magnetite . .
Ilmenite . . .
Hematite . . .
Apatite . . .
Calcite ....
Eau..................

12-2
12-0
18-3
3-4
3'3 ) Diopside
2-8) 6'1%
10-8 Olivine
13-9
Ox. de fer.
7-6
22-1%
0-6
11-8
6-4
2-6

Comp. reelle en % de vol.

40’9%

BO-8%

Fond clair
(i calcite)

y29'0

Augite . . . .
Aegyrine . . .

16-2
0-6

Hornblende
.
Biotite . . . .
Ox. de fer. . .
Apatite . . . .

17-1
16-4
10-8
9-9

II. Roches mesocrates.
Diabase (Dolerite).
Les roches filoniennes de ce type, tres frequentes dans la
plupart des regions eruptives du mon de entier, sont rares dans
la zonę sub - beskidiąue. L’exemple le plus typiąue est fourni
par une roche grise - verdatre, qui formę une intrusion assez
grandę (env. 20 m d’epaisseur) a Boguszowice pres de Cie
szyn. La structure grenue avec une tendance ophit i q u e ou intersertale est bien visible a l’oeil nu. (PI. II, fig. 3).
L’examen microscopique permet de constater une grandę abondance de tablettes du plagioclase basique tres zonę. (Le
centre 64—70% An., la bordure 43—50% An.). Ces tablettes
sont en partie alterees, troubles, d’une teinte jaune brunatre,
chargees de plusieurs produits secondaires, comme des paillettes
de chlorite, de petites taches de calcite, de minces veinules
d’analcime.
L’augite commune formę de nombreux grains et pri
smes peu reguliers, generalement intacts. (PI. IV. fig. 1). La
chlorite abondante en formę d’agregats lamelleux remplit les
interstices entre les feldspaths, ou elle semble occuper des pseu
domorphoses indistinctes d’un minerał indeterminable (olivine?).
ęa et la elle est accompagnee de 1’analcime tres reduite.
Parmi les elements accessoires il faut citer 1’ilmenite en
(180)
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grands grains squelettiforin.es, perces de biotite, et 1’apatite
en minces aiguilles.
Cette intrusion n’est pas homogene dans toute sa masse.
Par places la roche devient plus claire a grain plus gros; le
plagioclase devient plus acide (andesine ou menie oligoclase 33—27°/0 An.) et insensiblement zonę. Les trainees
et les veinules leucocrates, parfois d’un caractere aplitiąue,
sont assez frequentes et elles seront decrites posterieurement
(pag. 820). L’analyse chimique de la roche principale (Tabl. U,
No. 10) conduit aux parametres (11)111.5.3.4 qui sont a peu
pres ceux d’un magma basaltiąue normal. La comparaison de
la composition reelle avec la composition virtuelle demontre
une grandę concordance, si on admet, que le minerał chloriteus
occupe la place de l’olivine et que 1’orthose potentielle est cachee
dans le plagioclase reel. Cette concordance resulte de la presence
de 1’augite commune (diopsidique) pauvre en alumine.
Comp. virt. en % de poids.

Orthose
Albite . .
Anorthite
Nephóline
CaSi O3 . .
MgSiO}
FeSiO3 . .
Mg^SiOi .
Fe^SiO^ . .
Magnetite
Ilmśnite .
Apatite
Calcite . .
Eau . . .

97 o 1
18-3 J

Comp. reelle en % de roi.

Feldspaths
56-7%
/0

1- 7
9-5 >
g 1 I Diopside
2-8 / 184%

Plagioclase . .

Analcime

7’4) Olivine
3- 7/ 11*1%
3’0 i Ox. de fer
4-4/ 7-4%
1-0
11
2-8

59-2

•

1-3

Augite . . . .

21-6

Biotite . . . .
Chlorite . . .

0-5
11-7

Ilmenite

. . .

5-7

Une roche tout a fait analogue a ete retrouvee a P a s twiska pres de Boguszowiee.

Labrador
Augite .
Ilmenite
Chlorite
Calcite .

.
.
.
.
.

56-5 % de vol.
22-6
n
5-7
n
14-4
n
0-8
n

(131)
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Camptonite.
A ce type appartient une roche noire basaltiąue, finement
grenue, rencontree a S i m o r a d z pres de Skoczów (Silosie).
Au microscope on voit les cristaux automorphes d’augite ba
saltiąue, de petites baguettes de la hornblende brune
et les grains arrondis de la calcite fibreuse, qui forment
les pseudomorphoses de l’olivine. Le fond clair est constitue
par un amas de tablettes tres applaties du plagioclase (la
brador — a n de sine). De petits interstices peu abondants
sont remplis par la calcite, par une substanee verte grise,
isotrope et indeterminable, et exceptionnellement par le ąuartz.
Le developpement sąuelettiąue de la magnetite est specialement
caracteristiąue pour cette roche. Ce minerał formę une sorte de
treillis tres delicat, triangulaire ou rectangulaire suivant la sec
tion (PI. IV. fig. 2). Les roches a grain plus gros dans la meme
intrusion sont fortement carbonatisees, et leurs oxydes de fer
totalement transformes en leucoxene.

Palackite.
Ce terme a ete cree par J. Klvańax) pour les diabases
fortement carbonatises de la Moravie. Ce type des roches
n’est pas rare dans toute la region sub - beskidiąue. Un exemple
tres typiąue est donnę par une grandę intrusion a Mistrzowice a l’ouest de Cieszyn (partie tcheąue de Silosie). C’est
une roche grenue a tendance ophitiąue, a grain variable, grise
verdatre, penetree par plusieurs veines dont les unes sont constituees par la calcite pure, blanche ou jaunatre et largement
cristallisee, les autres sont remplies par une pate calcitiąue
brune et finement cristallisee, au fond deąuelle se detachent
les petits cristaux du plagioclase vert-clair (PI. II, fig. 4).
L’etude microscopiąue fait voir que la roche principale
contient les tablettes du plagioclase basiąue zonę (1 abrador-andesine) comme un element le plus important. Ce
feldspath est toujours trouble, jaune-brunatre, charge de paillettes de la chlor i te, de la calcite et de microlites de
1’apatite. Le pyroxene n’existe qu’en etat des pseudomor
phoses bien distinctes, qui sont occupees par un melange de
*) J. Klvańa. O palackytu v sev. vychodni Morav8. Praha 1915.
(182)
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calcite et de chlorite, et pointillees de leucoxene.
Les interstices triangulaires sont remplis par la calcite et la
chlorite depourvues des points de leucoxene, mais chargees
de microlites d’apatite. Ces deux mineraux peuvent exister en
ąuantites relatives tres variables et ils peuvent se remplacer
mutuellement aussi bien dans les pseudomorphoses augitiąues,
que dans les interstices. Parmi les elements accessoires nous
devons citer 1’ilmenite en grands grains sąuelettiformes for
tement leucoxenises, la biotite assez pale et la pyrite en
ąuantite negligeable.
La veine brunatre riche en calcite, qui coupe la roche
principale, demontre au microscope plusieurs grandes tablettes
du labrador, plongees dans une pate calcitiąue finement
cristallisee (PI. IV, fig. 3). Les paillettes de biotite, les grains
leucoxenises de l’ilmenite et les fines aiguilles de 1’apa ti t e
sont presentes en ąuantite tres petite.
Nous ajoutons ci-dessous la composition quantitative de
deux varietes de la roche principale (a, b) et de la veine riche en
calcite (c).
a
Plagioclase
Pseudomorph. d’augite
Residu interstitiel

Chlorite
Calcite
Chlorite
Calcite

Ilmenite
Biotite

Chlorite en somme
Calcite en somme

b

539%
60’8%
^pl'7% 2Po}21’2%

} 16-8%

9?} 18-9%

7-0
0-6

3-5
0-6

27'6%
10-9%

4'4%
30’7%

c
27-8%
—
21
68-4
1-3
0-4
2’1%
68-4%

II est evident que les formes a et b correspondent aux
diabases et qu’elles sont tres analogues a la roche de Boguszowice decrite precedemment. Le proces de carbonatisation, qui a change si profondement la composition primitive
de la roche peut etre explique de la faęon discutee pag. 776.
La veine carbonatiąue a pu se former par 1’action de „sąueezing out“ exócutee sur les restes liąuides de magma, charges
de Ca CO3 apres la cristallisation de tous les mineraux primaires.
(183)
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Teschenites.
Type theralitiąue.
Nous rangeons ici une roche presque noire a grain fin,
qui formę un „sill“ de quelques metres d’epaisseur, aux environs de Kocobędz a 1’ouest de Cieszyn. La composition
mineralogiąue est caracterisee par l’abondance de plagioclase
(ande sine 45% An.) en formę de tablettes assez epaisses,
troubles et fortement alterees. L’augite titanifere automorphe et la plus importante parmi les elements colores, a cóte
de la hornblende barkevicitique, de la biotite, des
pseudomorphoses oliviniques et de 1’ilmenite. Tous
les intervalles sont remplis par Tanalcime generalement
limpide, faiblement birefringente, qui contient les microlites de
1’apatite, de la hornblende et de la biotite. Qa et la
l’analcime est remplacee par la pate chloriteuse ou par la calcite.
Yoici la composition quantitative:

Plagioclase
Analcime .
Augite
Hornblende .
Biotite
01ivine
Oxydes de fer
Chlorite

.
.
.
.
.
.
.
.

49-4% de vol
6-9
232
5-7
n
32
4-0
3-6
4-0
n
ł)

»

w

n

Au meme type il faut rattacher la roche de Pasków sur
Ostravica qui sert toujours dans toutes les collections pótrographiques comme l’exemple le plus typique de teschenite.
C’est une roche grenue tachetee de blanc et noir, a grain moyen,
caracterisee par le developpement isometrique des mineraux
colores. Elle formę une grandę intrusion, qui est relativement
tres peu variable dans sa composition mineralogique.
Au microscope on voit Jes prismes automorphes de Tau
gite titanifere verdissants aux bords, les cristaux raccourcis de la hornblende brune, les nombreuses mottes des
oxydes de fer (ilmenite et magnetite titanifere) et
les baguettes hexagonales de Papa tite. La biotite, leophene et la pyrite forment les elements accessoires. Parmi les
(134)
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mineraux clairs abondent les grandes tablettes du plagioclase
b a s i q u e (labrador) bordees d’une quantite minime du f e 1 d spath alcalin (orthose sodique). Le reste de la roche est
occupe par 1’analcime, en generał trouble et impure, par
places melangee d’autres zeolites indeterminables. Les feldspaths
sont partiellement transformes en analcime et dans certaines
parties de l’intrusion cette transformation est tellement avancee,
qu’il n’existent que des restes dechiąuetes du plagioclase, plonges dans le fond analcimiąue tres abondant. La roche passe
alors aux bekinkinites. Qa et la apparaissent les taches
irregulieres des agregats fibreux de natrolite, qui forment
probablement les traces des pseudomorphoses nepheliniques.
L’analyse chimique de cette roche (Tabl. II, No. 9) fournit les
parametres III.6.'3.4 [(2) 3.2.2.3] et elle est alors comparable
a celles des berondrites de M a d ag a sca rł).
Comp. virt. en % de poids

Orthose . . .
Albite . . . .
A n orthi te . . .
Nepheline . .
CaSiO3 . . . .
MgSiO3
. . .
FeSiO3 . . . .
MgiSiOi . . .
Fet Si Oj
...
Magnetite . .
Ilmenite . . .
Apatite . . .
Eau.................

11-7 x
13-6 1 Feldspaths
17-2 J 42-5»/0
11-1
10’1 A
Diopside
6’9 L
19-4%
2-3 )

3-51 01ivine . .
1’4 / 4’9%
9-3
Ox. de fer.
5-9 j
15’20/c
3-7
3-0

Comp. reelle en % de vol.

Feldspaths . .

29-3

Analcime . . .

190

Augite ....
Hornblende . .

25-5
12-9

Biotite ....

0'5

Ox. de fer. . .

9-8

Apatite ....

3-0

Type essexitique.
C’est le type le plus repandu parmi les roches grenues de
la region sub-beskidique. II est caracterise par 1’abondance de
grandes tablettes du plagioclase basique (labrador-andesine), borde de 1’orthose sodique, qui peut d’ailleurs
former parfois les lamelles independantes, toujours beaucoup
plus petites que celles du plagioclase. La preponderance du
plagioclase sur l’orthose est toujours bien inarquee; 1’amoindrissement de la valeur de l’orthose etablit les passa ges au type
i) A. Lacroix. Mineralogie de Madagascar II. p. 632.
(185)
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theralitique, au contraire 1’augmentation, au type monzon i t i q u e. Les pseudomorphoses de la nepheline peuvent souvent apparaitre en guantite modeste. Toutes les places libres
sont occupees par 1’analcime, en partie limpide et faiblement
birefringente ou isotrope, en partie trouble et impure. Elle est
souvent accompagnee de la calcite, plus rarement de la pr enite ou des zeolites fibreuses. Les plagioclases sont
toujours partiellement analcimises ou transformes en agregats
d’autres zeolites, 1’orthose mieux conservee est seulement pulverulente. En cas d’une analcimisation plus avancee les roches
passent aux bekinkinites et lugarites.
Les cristaux automorphes des mineraux colores appartiennent a 1’augite titanifere verdissante aux bords et souvent frangee d’augite aegyrinique, et a la hornblende
barkę vi ci tjque entouree de bordures tres minces, plus foncees et verdatres. Generalement la hornblende enveloppe
parallelement 1’augite. Citons encore la titanomagnetite
et 1’ilmenite, l’olivine rare et completement pseudomorphisee, 1’apatite relativement abondante en formę de baguet
tes et d’aiguilles hexagonales et le s p hene assez repandu.
Les teschenites essexitiques ont ete trouvees dans
plusieurs localites de Silesie p. ex. a) Budów b) Simoradź, c) et d) Stanislowice, e) Dzieng ielów (PI. I, fig. 5).
a

b

Feldspaths (orth.-|-plag.) 37'9% 37-6%
10-8
‘2-0
Analcime
....
—
Prehnite.......................
3-7
23-1
Augite....................... 18-3
Hornblende .... 31-8
28-7
—
Biotite.......................
1-0
—
01ivine.......................
3-4
Oxydes de fer .
3-8
1-7
—
—
Sphene .......................
—
—
Pyrite.......................
1-2
Calcite.......................
—
(136)

c

d

e

35-6 0/0
19-6
—
13-2
18-6
—
—
60
—
0-6
6-4

43-1%
15-0
—
18'8
15-2
01
—
4-3
0-5
0-2
2-8

53-1%
11-3
—
108
18-3
1-4
—
4-7
0-4
—
—
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L’analyse chimique de la roche de Dziengielów (e)
(Tabl. II, No. 11) nous donnę une idee de la composition de ce
type. Les parametres auxquels conduit cette analyse sont les
memes que ceux d’une veritable essexite: II.5 (6).3.4. Voici
la comparaison entre la composition virtuelle et reelle:
Comp. rśelle en % de vol.

Comp. virt. en % de poids
16-7 1

Orthose

Feldspaths

Anorthite

23-6 ■
22-8 I

Nepheline

8-0

CaSi O3 .

5-1

MgSiO3

3- 2

Fe Si O3 .

1-6

MgiSiOi

Ilmenite

I Olivine
1-6 J
4-7%
5-61 Ox. de fer
4- 3 j
9'9%

Apatite

1-7

Albite

.

Fe2 Si O,
Magnetite

Eau

. .

63’1%

Diopside

9’9%

Feldspaths . .

53-1

Analcime . . .

11-3

Augite . . . .

108

Hornblende . .

18-3

Biotite . . . .

1-4

. .

4-7

Sphene . . . .

0-4

Ox. de fer

34

Type monzonitiąue.
A ce type appartiennent plusieurs roches, qui ne peuvent
etre distinguees des formes decrites precedemment que par la
valeur plus grandę du feldspath potassique, qui surpasse
sensiblement le plagioclase. Celui-ci formę les tablettes
moins abondantes mais toujours d’une taille considerable, qui
sont enveloppees parallelement par de 1’orthose sodique.
Les lamelles independantes de l’orthose sont moulees par l’analcime, la calcite, la prehnite ou des zeolites fibreuses.
De regle on peut constater une quantite notable de pseudomorphoses nepheliniques dont les sections rectangulaires se
detachent bien parmi les autres mineraux clairs. Parfois le pla
gioclase peut disparaitre completement a cause de la facilite,
dont il s’analcimise.
Voici la composition quantitative de quelques exemples
typiques de ces roches: a) Marklowice, (PI. II, fig. 2) b) Boguszowice, c) Kocobędz.
(187)
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Orthose sodique . . .
Plagioclase.................
Nepheline (pseud.) . .
Analcime (impure) . .
Augite..........................
Hornblende.................
Biotite..........................
Oxydes de fer ....
Apatite..........................
Sphene ..........................
Pyrite..............................
Calcite..........................

a

b

c

28-1% de vol.

19-2% de vol.
11-9
—
25-5
22-9
11-5
0-8
5-9
1-7
—
—
0’6

15-0% de vol.
4-8
18-8
8-1
31-1
24-9
—
2-2
indet.
—
0-6
—

7-8

4-6
12-1
83-6
14-6
0-1
2-9
indet.
0'4
0’3
0*5

La formę a) qui s’est montree au microscope la plus fraiche a ete analisee chimiquement (Tabl. II, No. 8). Les para
metres fournis par cette analyse: III (5) 6.3.3 [2.(1) 2.2 (3).2']
permettent de caracteriser chimiquement cette roche comme une
monzonite nephelinique potassique et mesocrate.
Comp. virt. en % de poids

Orthose . . .
Albite . . . .
Anorthite . . .
Nepheline . .
CaSiO3 . . . .
MgSiO3 . . . .
FeSiO3 . . . .
Mg1SiOi . . .
Fe^SiC^ . . .
Magnetite . .
Ilmenite . . .
Apatite ....
Calcite . . . .
Eau.................

189
8-7 \ Plagioclase
18-3 / 22-0%
6-8

12-1 t
20 J

Diopside
29-9»/0

3-71 Olivine
06 / 4’3%
6-7) Ox. de fer.
5-0 J
H-7%
1-3
2-7
2-7

Comp. reelle en % de

Orthose sodique 23-1
Plagioclase . .
7-8
Analcime . . . 12-1
4-6
Nephóliue . .

Augite ....
Hornblende . .
Biotite ....

83-G
146
0.1

de fer
....
....
....

2-9

Oxydes
Sphene
Pyrite
Calcite

0-4

0-3
0’5

Au type monzonitique appartient aussi une roche
de Ćert u v młyn en Moravie, qui a ete decrite par M. P ac a k sous le nom deteschenite n e p h ó 1 i n i q u e. Elle formę
une grandę intrusion fortement diffćrenciee. Elle est caractórisee
surtout par l’abondance de la natrolite qui formę les pseudomorphoses de la nepheline plus ou moins automorphes.
(188)
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L’analcime n’est presente qu’en ąuantite subordonnee et elle
semble etre remplacee par les zeolites fibreuses, accompagnees de la prehnite. L’orthose sodiąue relativement
fraiche et limpide est assez abondante ; le plagioclase est absent,
mais nous ne sommes pas surs, si une partie des agregats zeolitiąues ne provient pas de la decomposition de ce minerał. Parmi
les elements colores automorphes citons 1’augite titanifere,
verdissante aux bords ou frangee d’augite aegyriniąue
verte foncee, et la hornblende brune en formę de prismes
allonges, bordes d’une variete verte noire plus riche en alcalis.
D'apres M. Pacak il y existe aussi une petite ąuantite d’aegyrine aciculaire disseminee au milieu de fibres natrolitiąues. Les
oxydes de fer et 1’apatite sont presents en ąuantite modeste. Dans les varietes plus melanocrates finement cristallisees
et proches du contact apparaissent aussi 1’ o 1 i v i n e et la
biotite.
L’analyse chimiąue de cette roche (Tabl. II, No. 11) conduit aux parametres II (III),6.3'.4. C’est alors un type ąui
correspond aux monzonites nepheliniąues sodiąues1).
La difference principale entre la composition mineralogiąue
virtuelle et reelle consiste dans la valeur plus grandę de 1’anor
thite virtuelle, occulte dans 1’augite et la hornblende, et
dans la teneur plus elevee en elements colores.
Comp. reelle en % de vol.

Comp. virł. en % de poids

Orthose . . .
Albite ....
Anorthite . .
Hepheline . .
CaSiO, . . . .
MffSiO3 . . . .
FeSiO, ....
Mg3SiOi . . .
FeiSiOi ....
Magnótite . .
Ilmenite . . .
Apatite ....
Eau..................

18-3
3-21 Plagioclase
28-3 f 26'5%
18-4
9-3i
4 0 1 Diopside
18’6%
5 31
1-7) Olivine
i-o / 2’7%
6-6 | Ox. de fer
42 j
9-8%
2-0
40

Orthose sodiąue 16-6
63-2%
W
i-i

Zeolites

. . . 38-9

Augite ....
Hornblende . .

18-4
22-0

Oxydes de fer
Apatite ....

1-8
23

33-1%

’) A. Lacroix. Mineralogie de Madagascar II. p. 626.

(139)
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Une roche analogue mais plus riche en elements ferromagnesiens a ete retrouvee a Pastwiska pres de Cieszyn.
Le fond clair, qui moule les cristaux automorphes de 1’augite
et de la hornblende, est formę par un melange microgrenu
de l’orthose sodiąue et de la natrolite qui remplace
probablement la nepheline. (PI. IV, fig. 4).

47-0% de vol
61
1-5
6-9
j 38-5

Augite .
Hornblende .
Biotite .
Oxydes de fer .
Orthose sodique
Natrolite

»

n

n

Bekinkinite et lugarite.

Conformement a la definition de M. Lacroix1) nous
appelons ainsi les roches grenues riches en mineraux colores,
qui renferment comme un element clair essentiel l’an alei me,
moulant les cristaux automorphes de 1’augite titanifere
et de la hornblende brune. Dans ce fond analcimique
nagent les lambeaux dechiquetes des plagioclase s, de 1’ort
hose, et des pseudomorphoses nepheliniques, mais la quantite
de ces restes des mineraux primaires est generalement tres re
duite. En Ecosse occidentale (Barshaw, Lu gar) on
trouve au milieu des roches analogues a la bekinkinite les
segregations plus claires en formę de trainees irregulieres qui
ont ete decrites par G. W. Tyrrell2) sous le nom de luga
rite. Cette roche ne differe de la bekinkinite que par la
plus petite teneur en elements colores. Conformement a cela
nous nous servons du terme de bekinkinite pour designer
les roches plus melanocrates (plus de 50% des mineranx colores)
et nous reservons le terme de lugarite pour les roches plus
claires (moins de 50% des mineraux cólores).
II a ete deja souligne par M. Lacrois que les roches
de ce type „n’ont pas une individualitó chimique“ et qu’elle
correspondent a ce point de vue aux essexites, theralites,
*) A. Lacroix. Mineralogie do Madagascar II. p. 688.
2) G. W. Tyrrell. The Bekinkinit of Barshaw and the associated
Rocks (Geol. Mag. Dec. VI. Vol. II. No. 618,614, 1915).
(140j
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berondrites etc. (peut etre meme aux monz onites nepheliniques d’apres ce que nous supposons), et par consequent aussi
bien a leurs types analogues, les t e s c h en ite s. Grace aux conditions physico-chimiques dans la periode finale de consolidation, elles se sont hydratisees tres profondement (comp. p. 775).
Les roches de ce type sont assez repandues aussi bien en
Silesie qu’en Moravie comme on peut juger d’apres les
descriptions de M. Pacak. Voici quelques exemples de ces
roches, auxquels nous ajoutons trois types de comparaison
examines par Tyrrell. a) Bekinkinite de Pa st wisk a, b) Lugarite de Punco w pres de Cieszyn, c) Bekinkinite de Bu
dów au Nord de Cieszyn, (PI. I, fig. 4), d.) Lugarite de Kocobędz a 1’ouest de Cieszyn, A) et B) Lugarites de Barshaw (Ścosse) C) Lugarite de Lugar sili (Ecosse).
a

Augite.....................
Hornblende ....
Oliyine......................
Biotite.....................
Oxyd.es de fer . . .
Apatite.....................
Sphene .....................
Pyrite
.....................
Fond clair (essentiellement analcime) .

c

b

d

A

B

C

30-2% 34-0% 21'4% 23 4% 23-2% H'5% 21’7%
20'4
89
29-6
4-6
13-5
244
17-2
—
—
—
—
_
_
1-3
_
—
—
_
_
0'3
02
3-3
2-7
36
6-1
5-8
70
50
—
1-1
1-4
2-2
1-4
2'3
3-1
—
—
—
—
—
1-1
03
—
—
—
—
—
—

44-7

52-7

45-4

632

53-9

51-9

53-0

Groupe de inonchiąultes.

Monchiąuites oliviniferes.

Nous rangeons ici les roches noires et compactes, aphanitiques et finement cristallisees, d’un caractere lamprophyrique
generalement bien accentue, qui forment de minces filons independants ou les bordures des intrusions teschenitiques. Les
cristaux automorphes de 1’augite basaltique titani
fere et de la hornblende brune, les grains del’olivine
transformes en iddingsite et les mottes des oxydes de fer
sont plonges dans une pate trouble grise-jaunatre, d’aspect
vitreux, riche en microlites de hornblende, de biotite et
d’a pat i te. II y existent souyent aussi en quantite vańable
(141)

816

K. Smulikowski

les tablettes irregulieres du plagioclase basiąue complete
ment limpide, intact et generalement depourvu de la structure
zonee. Citons deux exemples de ce type: a) Grodziec,
b) Jasienica (PI. V, fig. 1). La premiero roche passe aux
formes melanocrates.

Augite ....
Hornblende .
01ivine ....
Oxydes de fer .
Labrador ....
Fond microlitique .

a

z>

39-7%
17-9
31
4-1
9-3
259

41-2»/0
5-2
5-5
4-1
20-4
236

Fourchites.
Les roches de ce groupe ressemblent beaucoup aux formes
decrites ci-dessus, mais les pseudomorphoses d’olivine y manquent completement. Le fond semicristallin, outre les microlites
de la hornbiende et de la biotite, renferme aussi ceux
des feldspaths indeterminables. Ce fond est souvent fortement zeolitise et impregnó de calcite, et il passe generalement
ęa et la aux plages incolores de 1’analcime limpide.
Les roches de ce type sont tres freąuentes dans toute la
region sub - beskidiąue; en voici quelques exemples: a) b) K ic z y c e pres de Skoczów (PI. V, fig. 6), cj d) B o g u s z o w i c e
pres de Cieszyn (PI. V, fig. 2), e) Zamarsk, f) Mnisztwo,
g) Simoradz.
a
Augite.................
Hornblende . . .
Biotite.................
Oxydes de fer . .
Pyrite.................
Apatite.................
Feldspaths . . .
Analcime pure . .
Fond microlitiąue
Calcite.................

6

c

d

e

f

468% 18-io/n 39 0% 460% 45-4% 82 9%
—
26-0
9-7
10-9
8-5
8-1
4-0
03
2-3
06
1-5
30
60
2-9
49
2-7
5-3
60
—
09
06
05
06
1-0
—
—
—
—
—
24
—
—
—
—
5-0
81
—
63
73
9-5
89
|305
43-5
22-2
20-7
409
44-5
1-9
81
08
1-1
8-8
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136
—
25
1-4
—
202
2-7
30-7
4-4
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Au meme groupe il faudrait rattacher quelques roches
finement cristallisees, vertes noires, qui se rencontrent a quelques
points de la vallee de Żywiec, en formę de filons parmi les
couches cretacees de la fenetre tectonique. (Voir p. 751). Ces
roches sont caracterisees par une transformation tres profonde
qui resulte próba blement de 1’engagement tectonique tout special pour cette contree.
L’examen microscopique fait voir 1’augite basaltique
en prismes allonges et tres applatis, comme un element colore
essentiel. L’augite possede generalement des bordures tres minces ou de petits capuchons a ses extremites, formes par 1’ a e g yrine pure. L’augite basaltique est toujours en partie, parfois
entierement, transformee en agregats chloriteux accompagnes de quartz et de la calcite, et ponctues de leucoxene. La biotite existe en petite quantite, la hornblende
brune manque souvent completement. L’apatite en formę
de baguettes relativement grandes et les osydes de fer en
partie leucoxenises sont assez abondants. Le fond clair est
constitue par un melange tres heterogene de la calcite, des
produits zeolitiques et chloriteux, et de 1’analcime
pure en quantite variable, souvent charge de tres petites
aiguilles de l’aegyrine. Ca et la apparaissent les plages
irregulieres des feldspaths tres alteres et generalement indeterminables. Dans un seul echantillon de Lipowa il etait
possible de constater la presence de 1’ a 1 b i t e pure, qui suivant
sa formę et sa pulverulence doit etre consideree comme primaire.
A cóte de cette formę d’albite il y existe une autre, caracterisee
par 1’irregularite de ses formes et de ses macles, et par sa limpidite parfaite, qui est probablement d’origine secondaire, hydrothermale. Nous ajoutons les compositions quantitatives de trois
formes examinees au microscope: a), b) Lipowa c) Żywiec.
a
Augite.................
Aegyrine ....
Hornblende . . .
Biotite.................
Ozydes de fer . .
Apatite.................
Fond clair . . .

b

40'5%
2-7
2-3
1‘8
4-3
1-5
46-5
(143)

39'4%
1-4
—
1-3
6-2
2-0
49-5

c
34-5’/0 de vol.
1-5
n
r
—
1-4
n
4-5
n
2-5
n
n
55'6
»
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Au type de fourchite nous rangeons aussi une roche
sensiblement porphyrique, qui formę a Boguszowice un sili
de quelques metres d’epaisseur. A 1’oeil nu nous observons dans
cette roche les grands phónocristaux automorphes de 1’augite
et de la hornblende, plonges dans une pate grise, assez
uniforme. La hornblende peut former des prismes volumineux et racourcis, ou des baguettes fortement allongees. Les
parties exterieures de 1’intrusion sont finement cristallisees ou
meme aphanitiques.
Au microscope nous constatons que 1’augite titanifere
et surtout la h ornblende brune demontrent les phenomenes
tres caracteristiques de la r es o rption magmatique. Ce proces
donnę naissance a 1’a u g it e basaltique tres poreuse chargee
d’oxydes de fer, qui remplace la hornblende a partir du l’exterieur du cristalł, en se transmettant pas a pas vers le centre,
et qui arrive finalement a gagner toute la masse de cristaux
plus petits. II est bien caracteristique que cette augite de resorption en substituant la hornblende s’oriente sur elle toujours
parallelement. (PI. V, fig. 4). Le fond clair est constitue par
une pate microlitique partiellement zeolitisee, trouble, d’une
teinte grise-jaune. Elle renferme de petits fragments d’augite,
des aiguilles delicates de hornblende, de tres minces paillettes de la biotite et des microlites des feldspaths (probablement alcalins) (PI. V, fig. 3). Qa et la se detachent les plages
irregulieres d’un plagioclase analcimise; souvent apparaissent
aussi les agregats natrolitiques ou les taches incolores d’analcime. Parmi les elements accessoires il faut citer les oxydes
de fer, l’apatite, la pyrite et le sphene.
Les echantillons de Ticha (Moravie) provenants de la
collection d’Ścole Polytechnique a Lwów sont tres rapproches aux roches decrites ci-dessus. La difference principale
consiste dans la teneur plus grandę en biotite, apatiteet
oxydes de fer, et dans le modę de resorption de 1’augite
et de la hornblende. La resorption de ces mineraux entraine
ici la formation de 1’augite aegyrinique et de l’aegyrinef
qui frangent les grands cristaux resorbes ou qui sont dissómines dans la pate microlitique en petits grains ou aiguilles. La
segregation locale a fourni aussi les formes leucocrates qui sont
specialement caracterisees par 1’abondance relative de sphene
(144)
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en formes aciculaires. Nous trouvons le plus vraisemblable, que
le sphene ne soit qu’un produit accessoire de la resorption
en aegyrine des minera ux colores titaniferes. (PI. V, fig. 5).
Voici la composition quantitative des roches decrites ci-dessus : a) Roche de B o gu sz o wic e a grands phenocristaus peu
resorbes ; b) Roche de Boguszowice a phenocristaux de horn
blende plus minces et fortement resorbes; c) Roche de Bogu
szowice finement cristallisee a hornblende totalement resorbee;
d) Roche de Ti cha.
a

Augite primaire . . •..............................
Hornblende ...................................................
Augite + ox. de fer formes par resorp. .
Aegyrine............................................................
Biotite................................................................
Oxydes de fer primaires..........................
Pyrite................................................................
Apatite ............................................................
Sphene ................................................................
Fond clair microlitigue..............................

402%
4-3
3-3
—
—
9-0
05
1-2
—
41-6

6

c

d

13-0% 3O-3’/o 37-1%
10-9
1-2
—
10'2
11-2
—
—
0-5
—
1-4
20
1-8
4-2
7-2
—
—
03
1-7
1-3
3'5
—
—
0-5
62-4
51-3
48-1

Ouachitite.
Les roches, qui appartiennent a ce type de monchiquites,
sont caracterisees par la teneur plus elevee en biotite, qui
formę des lames assez grandes (jusqu’a 1 cm de diametre), d’un
eclat bronze metallique, facilement perceptibles a l’oeil nu.
L’examen microscopique fait voir que 1’augite basaltique
est l’element colore le plus abondant. Elle formę de petits pri
smes fortement aplatis, souvent termines par des capuchons
delicats d: aegyrine. Les oxydes de fer (magnetite
titanifere) et 1’apatite, en formę de baguettes hexagonales
assez volumineuses et troubles au centre, sont toujours abondants et ils peuvent s’accumuler dans certaines formes melano
crates en quantite tres grandę. Les tablettes de la biotite
englobent poecilitiquement les oxydes de fer, l’apatite et Taugite (PI. VI, fig. 3). Ajoutons encore la pyrite et le sphóne
comme les elements accessoires. Le fond clair est generalement
profondement zeolitise et souvent charge de la calcite en
„Kosmos* 1929.
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ąuantite variable. Deux roches peuvent servir comme exemples
de ce type: a) Roche de Stanisłowice (h l’ouest de Cie
szyn), b) Roche deKocobędz (a Nord-ouest de Cieszyn).

Augite .
Aegyrine .
Biotite .
Oxydes de fer.
Apatite.
Sphene.
Pyrite .
Fond zeolitiąue
Calcite .

a

b

25-5% de vol.
0-6
n
10-3
n
10-2
n
2-3
n
—
»
0-7
w
48-9
»
1-5
n

26-4°/0 de vol.
9-8
7-7
2-3
i-o

52-8

„
„

n
„
r

III. Roches leucocrates.
Syenite alcaline.

L’intrusion diabasiąue de Boguszowiee, decrite p. 800,
renferme plusieurs veines, trainees et taches irregulieres, a grain
fin, qui sont pauvres en elements colores, parfois completement
hololeucocrates. Ce sont les produits d’une diflerenciation locale
tres prononcee.
L’examen microscopiąue permet de constater que les
feldspaths alcalin s, en formę de cristaux peu applatis,
jouent, le role principal. Les centres de ces cristaux sont occupes par Fal bite finement striee (macles d’albite, de póricline
et de Carlsbad), les zones externes, par 1’orthose riche en
soude. Celle-ci demontre entre les nicols croises les taches d’une
birefringence plus petite ou plus grandę, ce qui resulte de sa
teneur variable en soude. L’albite est generalement penetree
parłeś veinules de 1’analcime, tandis que l’orthoseest seulement un peu trouble et pulverulente. La calcite en ąuantite considerable remplit les intervalles d’une faęon, qui est comparable
a celle du ąuartz dans certains granites ; elle formę aussi de
petites taches au milieu des cristaux de feldspaths. II nous
(146)
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semble qu’elle se soit formee dans la periode hydrothermale,
en meme temps que 1’analcime. Les autres mineraus, les
agregats chloriteux, le sphene, la biotite et la
pyrite jouent un role tres modeste

Orthose
Albite
Biotite
Chlorite
Sphene
Pyrite
Calcite

sodique
....
....
....
....
....
....

.
.
•
•
■
■

49’5 % de volume
33-0
0-4
5-7
OB
06

• io-o

Syenite analcimiąue sodiąue.
Une roche particuliere de ce type a ete trouvee a Gro
dziec a l’Est de Skoczów (Silesie). Elle formę ici un
petit sili et a 1’oeil nu elle est grise-verte presque noir, fine
ment grenue. Elle contient 1’augite titanifere en partie
decomposee, les oxydes de fer fortement leucoxenises, un
peut de biotite et d’apatite, enfin des traces de la horn
blende brune et de la pyrite. Parmi les elements clairs,
l’albite joue le role principal en formę de cristaux peu reguliers, faiblement aplatis. Elle est pulverulente en partie
analcimisee, chargee d’inclusions de chlorite et de calcite.
Tous les interstices sont remplis par 1’analcime et par une
substance chloriteuse verte pale, melangee de calcite.

Augite .
Biotite .
Oxydes de fer
Pyrite .
Albite .
An alei me
Chlorite
Calcite .

. . .
...
...
...
. . .
...
. . .
. . .

9-7% de vol.
2-9
n
6-1
n
0-5
n
552
T)
59]
18-3 ' Fond intersticiel.
1'4 j

Syenite analcimiąue a nepheline.

Une roche qui correspond a ce terme a ete trouvee
a Boguszowice pres de Cieszyn, ou elle formę une con(147)
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siderable intrusion independante. A 1’oeil nu nous voyons les
grandes baguettes eclatantes de la hornblende plongśes dans le
fond clair grenu, gris-blanc ou rougeatre. Au microscope nous
constatons l’abondance de feldspath alcalin a 1’aspect
sanidiniąue (orthose sodique), en formę de tablettes
dej grandeur variable, generalement fraiches et limpides.
et la nous observons aussi des lames grandes du plagioclase
(probablement andesine) enveloppóes par 1’orthose, qui
sont tres profondement altórees en analcime, melangee d’autres produits zeolitiąues. Parmi les mineraux colores, la horn
blende barkevicit i q ue joue le role principal; ses baguet
tes sont fortement fendillees, coupees des veinules de chlorite
chargee de petits grains du sphene, et parfois elles sont au
milieu remplies par 1’analcime pure. Nous constatons aussi
un peu de biotite brune-olive, d’apatite et de sphene.
L’augite et les oxydes de fer manquent completement. Tous les
intervalles sont occupes par des zeolites et par la calcite
pure, largement cristallisee. Parmi ces produits 1’analcime
est la plus importante; elle est, soit limpide et pure, soit
chargee d’inclusions et de differents produits zeolitiques inde
terminables. Nous observons aussi en quantite plus reduite
les sections rectangulaires des pseudomorphoses nepheliniques.
Une variete hololeucocrate de meme type prśsente des
trainóes et des taches dans la grandę intrusion de t e s c h ónite monzonitique a Marklowice (voir. p. 811). Le
feldspath alcalin a l’apparence de sanidine (orthose
sodique), parfaitement limpide, est tres abondant, et a cause
de son aplatissement la structure possede une tendance foyaitique (PI. VI. fig. 4). Plagioclase y manque completement, les
pseudomorphoses automorphes de la nepheline sont assez nombreuses. Tous les intervalles sont remplis par 1’analcime
accompagnee d’un peu de calcite. Les autres mineraux comme
l’augite titanifere et aegyriniq u e, la hornblende
brune, la biotite verte, le sphene et les oxydes defer
sont prósents en quantite tres petite. Nous ajoutons la compo
sition quantitative de deux roches dócrites: a) Bogus zowice,
b) Marklowice.
(148)
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a
b
Feldspaths (essent. orthose) 39-5% de vol. 53-4% de vol
Nepheline (pseudom.) .
4-9
8-4
»,
n
Analcime (impure) .
26-6
31-9
n
Augite.............................
1-5
—
n
Hornblende....................... 22-1
0-8
n
Biotite.............................
18
09
n
Oxydes de fer ....
0-5
—
n
n
Sphene .............................
1-2
1'0
n
Calcite.............................
1-4
5-1
n
7)
U

n

n

»

Syenite nepheliniąue.

Nous rangeons a ce type deux varietes leucocrates recueillies aPunców au Sud - Est de Cieszyn. Une roche (a)
formę un petit filon (ep. 10 cm env.), qui traverse la grandę
intrusion de 1 u gar i te. Elle est a grain gros, mais variable,
a structure porphyroide, grace a la presence de grands cristaux
automorphes de la hornblende et de 1’augite, a cóte de petits
grains ou aiguilles de memes mineraux. L’autre (ó), presente
une petite veine parmi les schistes cretaces metamorphises,
dans un eloignement de quelques metres du bord de l’intrusion
lugaritique principale. La relation de cette roche leucocrate
a la lugarite n’a pu etre etablie, faute d’un affleurement assez
grand, mais il nous semble, qu’elle formę une petite apophyse
de celle-ci. C’est une roche claire blanchatre, a grain fin, ponctuee de petites aiguilles des mineraux colores. (PI. I. fig. 3).
Les deux formes leucorates doivent etre considerees comme
les produits derives extremes de la differenciation de lugarite
par 1’action de „squeezing out“.
Les mineraux essentiels qui constituent ces deux roches
sont les memes. Le role principal est joue par le feldspath
a 1 c a 1 i n d’aspect s a n i d i n i q u e, en formę de tablettes applaties de grandeur variable, fraiches et limpides, par places pulverulentes ou attaquees par l’analcime. Les nombreuses pseu
domorphoses automorphes de nepheline sont remplies par
les agregats fibro-lamelleux des zeolites. Les intervalles sont
occupós par l’analcime, accompagnee d’autres zeolites et
de la pr eh ni te, qui epigónisent souvent les feldspaths. Les
cristaux plus grands de 1’augite titanifere tres fortement
(149)
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colores en violet, sont toujours corrodes et franges par 1’au
gite aegyriniąue (PI. VI. fig, 5). Les grains plus petits,
generalement presąue irreguliers, sont formes essentiellement
par 1’augite aegyriniąue seule. Le hornblende brune tres
foncee formę des baguettes tres allongees ou des aiguilles,
souvent brisees et cassees, et toujours bordees d’une variete
alcaline verte - foncee. La biotite brune olive ou verte, le
sphene, les] traces d’oxydes de fer, de l’apatite et de
la pyrite jouent un role accessoire. La calcite manąue completement. Voici la composition quantitative de deux roches
syenitiąues:
b
a
Orthose ....
25'3% de vol. 37-2% de vol.
Nepheline .
267
18-0
łł
23-0
Analcime (melangee d’autres zeol) 18-5
Prehnite
3-5
31
Augite ....
9-1
135
n
Hornblende
. •
5-7
10’8
J5
Biotite ....
2-9
0-8
n
....
—
Oxydes de fer .
0-6
n
Apatite ....
—
Sphene ....
0’7
0-6
»
La roche finement grenue (ó) a ete analy see chimiąuement (Tabl. II. No. 13) et elle a fourni des parametres suivants: I(II).(5)6.'3.3. La particularite de cette analyse consiste dans le grand exces d’alumine en rapport avec les alcalis,
ce ąui est tout a fait extraordinaire dans une roche si claire,
pauvre en silice et potassiąue. La comparaison de la composi
tion virtuelle avec la composition reelle est tres instructive:
Comp. reelle en % de vol.

Comp. virt. en % de poids

Orthose . . .
Albite ....
Anorthite . .
Nepheline . .
Ca Si O3 . . .
AfffSiO3 . . .
FeSiO3 ....
Jf^SiOj . . .
JkjSiO, . . .
Magnetite . .
Ilmenite . . .
Apatite . . .
Eau..................

345
13-1 1
25-6 /
12-2
2-4 1
0-7
1-8 J
0-3 |
0-9 i
1-9 1
1-2 /
0-8
5-2

Plagioclase
38'7%
Diopside
4-9%

01ivine
12%
Ox. de fer
3-1%
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Orthose .
Zeolites .
Prehnite .
Nópheline

.
.
.
.

. 37-2
. 23-0
.
8-5
. 18-0

Augite . . . .
Hornblende . .

9-1
5-7

Biotite . . . .

2-9

Sphóne . . . .

06
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L’anorthite virtuelle est tres abondante, mais le plagio
clase basiąue n’est point exprime. L’anorthite occulte entre
dans la constitation de 1’augite et de la hornblende, en partie
aussi dans celle de la prehnite, mais il n’y a pas de doute
que la plus grandę partie de cet element est comprise dans
les agregats zeolitiques indeterminables, qui sont melanges
a 1’analcime. Nous admettons, que la roche en question s’est
formee de la pate claire de la lugarite par 1’action de „squeezing out“, et qu’elle renfermait originairement beaucoup de
plagioclase basique. Mais sa richesse en eau et par consequent,
le prolongement de la consolidation aux temperatures tres basses ont cause la transformation complete de ce plagioclase basique. La probabilite de notre supposition est d’autant plus
grandę, que dans les autres roches leucocrates de la region
sub-beskidique nous constatons souvent la presence d’un pla
gioclase basique, qui s’altere toujours tres facilement aux agre
gats zeolitiques indeterminables, associes a l’analcime, tandis
que l’orthose reste presque intacte.
Gauteite natrolitiąue.
Une roche de ce type se rencontre a Kocobędz
a Nord-Ouest de Cieszyn, probablement en formę de filon qui
coupe une variete microgrenue d’une t e s c h en it e monzonitique. Faute d’un affleurement nous sommes forces de nous
contenter de quelques blocs recueillis dans cette localite. Ce
filon possede la structure porphyrique bien visible a l’oeil nu,
grace a la presence de gris phenocristaux des feldspaths et des
aiguilles noires de la hornblende, plonges dans une pate claire
microlitique.
L’examen microscopique decouvre, que les grands phenocristaux sont formes par le plagioclase (andesine-labrador, environs 48% d’anorthite) enveloppe parallelement
par 1’orthose sodique. Les noyaux plagioclasiques sont
partiellement ou entierement transformes en melange zeolitique,
tandis que les chassis d’orthose sont limpides et d’aspect sanidinique, ou seulement un peu pulverulents (PI. VI. fig. 6). Les
baguettes de hornblende brune sont generalement cassees,
les grains d’augite titanifere tres profondement corrodes
(151)
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et transformes en augite aegyrinique, qui en formę de
petits grains irreguliers est disseminee dans toute la roche.
Les cristaux de hornblende et d’augite inclus dans les phenocristaux du plagioclase ne sont pas corrodes ni casses, ce qui
prouve, que leur resorption s’est passee apres la formation du
plagioclase. Parmi les elements accessoires, il faut noter de petites paillettes de la biotite brune olive, les aiguilles de
l’a p a t i t e, les grains du sphene et la pyrite oxydee a la
surface.
La pate claire qui englobe tous ces mineraux renferme
de petites bandelettes ou microlites d’orthose moulees par un
fond fibreux de la natrolite. L’arrangement de ces micro
lites rappele un peu celui de trachites.
Les particularites de la structure et de la composition mineralogique sont voisines de celles de la g a u t e i te. E. Hibsch1)
a appele ainsi les roches filoniennes leucocrates de la Boheme
centrale, caracterisees par la presence des phenocristaux
du plagioclase intermediaire dans une pate microlitique riche
en orthose. Les gauteites bohemiennes sont les produits
clairs de la differenciation du magma essexitique et elle contiennent toujours la nepheline yirtuelle. Pareillement notre ro
che de Kocobędz riche en natrolite, doit etre consideree
comme un derive leucocrate du magma teschenitique.

Differenciation du magma de la region subbeskidiąue.
Suivant les descriptions et les observations presentees dans
les chapitres precedants nous arrivons a la conclusion, que toutes les intrusions sub-beskidiques, tant variables soient-elles,
possedent donc un caractere generał commun, aussi bien au
point de vue chimique, que minóralogique. L’existance de toutes sortes de formes transitoires entre les differents types distinguós par nous, accentue d’autant plus la consanguinite
et l’association intime entre eux. Nous pouvons alors dire, que
les roches sub-beskidiques constituent ensemble une serie
*) J. E. Hibsch. Erliiuterungen zur geologischen Kartę des bólimischen Mittelgebirges (Tscherm. Min. Pet. Mitt. XVII. 1898 p. 84).

(162)
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lithologique bien caracteristique et continue, a partir des
formes les plus melanocrates jusqu’aux formes les plus claires.
La region strictement limitee qu’elles occupent, formę une entite bien distincte au point de vue geographique et tectonique,
c’est que nous appelons la province petrographique
sub-beskidique (v. la carte).
Les marques de consanguinite entre les differentes roches
que nous avons decrites, nous permettent d’afifirmer, que toutes
ces roches derivent d’un seul magma primitif, par voie
de differenciation plus ou moins prononcee. Dans le present
chapitre nous venons essayer de saisir le sens de cette differenciation. Nous avons pleine conscience de la difficulte et de la
complexite de cette question, et, que les resultats de nos investigations possedent une valeur hypothetique et plutót provisoire. Notre connaissance de la Silesie tschecoslovaque est
loin d’etre complete, et d’autre part, le nombre d’analyses chimiques irreprochables, necessaires aux investigations pareilles,
est trop modeste et il doit etre augmente dans les etudes futures. Neanmoins nous allons tenter 1’eclaircissement de la question de differenciation des roches sub-beskidiques, afin d’obtenir quelques indications pour nos investigations futures dans
ce terrain.
II nous semble le plus vraisemblable que la differencia
tion du magma sub-beskidique s’est effectuee en deux stades.
Le premier stade a eu lieu dans des profondeurs considerables
au dedans d’un grand bassin magmatique. On peut supposer
que ce bassin s’est cache sous les racines de la nappe de
Cieszyn, a une place qui ne peut etre indiquee exactement
en l’etat present de nos connaissances, mais qui doit etre
situee au Sud des gisements actuels des roches sub - beskidiques.
Le magma de ce bassin en etat partiellement differencie
est sorti sous une pression exterieure et il a penótre les sedi
ments cretaces du geosynclinal carpathique, en formant entre
eux les intrusions interstratifiees. Dans les differentes intrusions
s’est passe le second stade de differenciation de magma, soit
apres la formation de chaque intrusion, soit encore en voie
de sa formation. II est bien comprehensible que les intrusions
(153)
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plus volumineuses, dont le refroidissement et la cristallisation
se faisaient plus lentement, ont
pu devenir un lieu de differenciation locale plus avancee que
les filons etroits, dont la consolidation s’effectuait tres vite.
De telle maniere alors, les deux
stades de differenciation, le pre
mier generał et le second local,
ont pu devenir la eause de la
variabilite des roches sub-beskidiąues.
Quelques intrusions, dont les
affleurements relativement plus
nets ont pu etre examines en
detail, peuvent nous fournir les
exemples du second stade de
differenciation. Nous les citons
ci-joints en les illustrant par
leurs compositions mineralogiques quantitatives (en pourc.
de volume) etablies au microscope.
Ex. 1. La formę I, II, principale passe localement aux formes
moins riches en anorthite (III).
Les trainees hololeucocrates (IV),
completement depourvuesd’anorthite se sont formees des restes
alcalins du magma gabbroide;
elles sont en outre chargees de
calcite. Ces restes etaient probablement trćs riches en eau
et dans des temperatures trós
basses (dans la periode hydro
thermale) ils ont dópose la
calcite, infiltróe de sódiments
voisins.
(154)
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2. Intrusion de la teschenite monzonitiąue
Marklowice (p. 811 et 822).

Orthose......................
Plagioclase.................
Nepheline.................
Analcime......................
Augite..........................
Hornblende.................
Biotite..........................
Oxydes de fer . . . .
Sphene ..........................
Apatite .....................
Pyrite..........................
Calcite-J-Chlorite . .

de

I.

11.

III.

IV.

V.

15’7%
6-2
—
20-5
24-1
23-9
—
6-0
0-6
30
—
—

23.1%
7-9
4-6
12-1
33-6
14-6
01
2-9
0-4
indet.
03
0-5

29'7%
—
5.1
21-2
17'9
22-6
—
3-5
—
indet.
—
—

30’9%
6-4
12-6
304
9’7
0-8
3-6
1-4
indet.
—
4-2

53-4%
—
8-4
81-9
1-5
08
09
0-5
1-2
—
—
14

La segregation par cristallisation a accompli une variabilite considerable dans cette intrusion. Les varietes plus melanocrates contiennent du plagioclase associe a l’orthose predominante (PI. I. fig. 1 et 2). Dans les varietes plus claires le
plagioclase disparait et la ąuantite d’orthose et de nepheline
augmente. Les produits extremes de differenciation locale forment les trainees d’un caractere de syenites analcimicjues hololeucocrates a nepheline. Le rapport de la hornblende a l’augite est variable et independant de la valeur des elements co
lores en generał.

3. Intrusion de monchiąuite de Ticha *)
(p. 803 et 818).

Augite..........................
Aegyrine......................
Hornblende.................
Biotite..........................
Oxydes de fer . . .
Apatite..........................
Sphóne ..........................
Pyrite..........................
Fond microlitiąue . .

I.

II.

III.

IV.

V.

16'2%
0-6
17-1
16-4
10-8
9-9
—
—
29 0

17-0%
0-3
134
139
9-7
9'7
—
—
86 0

38-9%
0-2
1-8
2-4
16-0
4-6
—
—
36-1

37-1%
05
1-2
20
7’2
3-4
0’5
—
48-1

6’4%
1-8
9-6
2-7
11
09
10
0'2
76-3

*) La roche I reęue de M. Pacak, les roches II—V. proviennent de
la collection du Museum d’Ecole Polytechnique a Lwów. Probablement
tous ces roches forment une intrusion commune.

(155)

830

K. Smulikowski

L’augite est la plus abondante dans les formes mesocrates
et sa valeur diminue aussi bien dans les formes melanocrates,
que leucocrates. La hornblende et la biotite se comportent inversement. L’apatite accumulee abondamment dans les types
melanocrates (ouachitite apatitique), est tout a fait subordonnee dans les types leucocrates. Les oxydes de fer se comportent
analogiąuement a 1’apatite, exepte la formę III, ou ils s’accumulent avec une richesse extraordinaire.
4. Intrusion de fourchite de Skoczów (p. 816).

Augite..........................
Hornblende.................
Biotite..........................
Oxyd.es de fer . . .
Pyrite..........................
Analcime (limpide) .
Fond vitreux ....
Calcite..........................

I.

II.

III.

IV.

V.

46'8%
8-1
8-0
6-0
0-6
9-5
22-2
38

37-bo/o
10-5
20
4-6
0-6
11-1
31-6
25

35’2%
12-4
0-7
6-7
11
7-3
35-6
10

35-7%
13-6
04
5-1
—
—
45-2
—

18’1%
26-0
0-3
4-9
0-9
8-9
40-9
—

La formę I. constitue les bords de 1’intrusion. Les for
mes suivantes II—V. sont successivement plus proches au cen
trę. On voit, que les mineraux colores, surtout 1’augite et la
biotite s’accumulent vers le contact; inversement, la hornblende
abonde specialement dans les parties centrales de l’intrusion.
Ce phenomene peut etre explique par le refroidissement et
1’echappement plus rapide des substances volatiles (mineralisateurs) dans les parties peripheriques de l’intrusion. La calcite
provenante de dehors est plus abondante dans ces parties.

5. Intrusion de lugarite de Punców (p. 815 et 823).

Orthose.............................
Nephóline.......................
Analcime-f-zeol. diverses .
Prehnite.............................
Augite.............................
Hornblende.......................
Biotite.............................
Oxydes de fer ....
Apatite.............................
Sphene .............................

I.

II.

—

—

38'0°/o
—
47-8
7-4
0-8
4-7
1-3
—

62-7%
—
34-0
89
03
2-7
1-4
—

(156)

III.

IV.

25- 3 »/0
26-7
18-5
31
13-5
10'8
0-8
0-6
—
0-7

37-2 «/0
18’0
230
3-5
91
5-7
2-9
—
—
0-6
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La lugarite grossierement grenue comme la roche principale de cette intrusion (II), passe vers les bords au type plus
riche en elements colores a grain plus petit (I bekinkinite).
La veine claire (III) a grain gros, qui traverse cette intrusion
est tres riche en nepheline et en orthose, et elle contient les
grands prismes automorphes de hornblende brune. Le filon
mince (IV) qui penetre les schistes metamorphises est encore
plus clair et plus riche en feldspath alcalin.
II est bien sur que les exemples mentionnes n’epuisent
pas toutes les possibilites de differenciation locale dans les intrusions sub-beskidiques. Faute d’affleurements assez nets, qui
puissent deceler les relations mutuelles entre les differentes
formes de differentes intrusions, il ne nous fut pas possible de
rassembler des observations plus nombreuses relatives a cette
question. Neanmoins nous pouvons essayer d’etablir les caracteristiques les plus generales des tendances de la differencia
tion locale.
II faut d’abord souligner la regle generale, que les bords
finement cristallins, aphanitiques, souvent semicristallins de chaque intrusion sont plus riches en elements colores, specialement en augite, accessoirement en biotite ou olivine; le centre
d’intrusion est plus clair, a grain beaucoup plus grand et
habituellement plus riche en hornblende. Ces differences d’ailleurs ne sont pas generalement tres grandes. Ce phenomene
est en accord avec la regle etablie et expliquee par N. L.
Bowen1). Nous considerons alors les bordures plus melanocrates comme produit de eonsolidation rapide du magma primitif, qui s’introduisait dans les sediments. Le centre d’intrusion s’est formę des parties du magma, qui restaient fluides
plus longtemps et qui etaient poussees de plus en plus loins.
A cause de la cristallisation anterieure des elements colores la
composition de ces parties fluides et mobiles devait changer
dans le sens leucocrate. II est bien siir, que ces parties devenaient de plus en plus riches en agents mineralisateurs (surtout en eau) et c’est pourquoi la hornblende s’y developpait
au dópens de 1’augite.
’) N. L. Bowen. The later stages of the evolution of the igneous
rocks (Journ. of Geol. Vol. XXIII. SuppL.to No. 8, 1915).
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Les cristaux des mineraux colores ont pu s’accumuler
par places, surtout sous 1’influence de la gravitation. Si le
magma fut remue, les segregations locales ainsi formees ont pu
se melanger de nouveau avec le liąuide clair, en donnant des
trainees et des taches irregulieres, si freąuentes dans les intru
sions grenues et plus volumineuses.
N. W. Bowen1) discute dans son ouvrage recent la possibilite d’accumulation des mineraux colores dans les roches
filoniennes lamprophyriąues, et il voit dans leur structure panidiomorphe une indication, que tous les cristaux des elements
colores ont existe deja dans le magma avant son acte d’intrusion. Une telle explication de la genese des roches lamprophy
riąues n’est pas d’accord avec nos observations. Dans tous les
filons lamprophyriąues examines par nous en detail on peut
constater la diminution des cristaux des elements colores (augite,
hornblende) vers le contact, de sorte qu’au contact meme ils
prennent generalement un developpement microlitiąue. (Test
une preuve, ąue le magma s’introduisant a ete presque entie
rement fluide et depourvu des cristaux d’augite et de hornblende
anterieurement formes. L’examen microscopiąue des parties
aphanitiąues au contact ne demontre que fort peu de petits
phenocristaux d’olivine, plus rarement aussi d’augite, qui se
sont formes avant l’acte d’intrusion; pourtant la masse essentielle des mineraux colores s’est solidifiee spontanement au mo
ment, ou le magma a touche les sediments froids.
Nous observons assez rarement dans notre region les filons
clairs qui coupent les roches mesocrates. Leur formation peut
etre expliquee le plus facilement par 1’action de „sąueezing out“.
Dans un certain stade de consolidation du magma basiąue les
mioeraux colores sont presąue totalement developpes et les intervalles entre leurs cristaux sont occupes par le liąuide leucocrate plus ou moins alcalin et riche en eau. Sous une pression
exterieure renforcee, ce liąuide peut sortir d’entre les cristaux
des mineraux colores et il peut pónetrer les parties voisines
deja completement solidifióes. De cette faęon se sont formees
probablement les petits filons leucocrates (syónitiąues) de Pun’) N. L. Bowen. The evolution ot'the igneous rocks (Princeton 1928
p. 258 -278).

(158)
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ców. Les produits analogues sont tres repandus dans les autres regions eruptives magmatiquement apparentees p. ex. dans
le gisement theralitiąue de Du pp au en Boheme1) dans la
region d’A m p as i n d a v a a Madagascar2), dans le gise
ment peridotitiąue de Kaersut en Grroenland3) etc.
Tous les proces discutes jusqu’a present ne sont pas suffisants, a notre avis, pour expliquer les differences de compo
sition entre diyerses intrusions de toute la region sub-beskidique. II nous semble alors necessaire d’admettre, que le magma
a ete deja differencie avant son irruption dans les sediments
cretaces du geosynclinal carpathique. Cette differenciation anterieure et generale s’est passee probablement dans le premier
stade d’evolution du magma sub-beskidique, c’est a dire dans
un grand bassin profondement cache, qui a fourni le magma
a toutes les intrusions de notre region.
La question de cette differenciation anterieure est evidemment beaucoup plus compliquee et faute d’observations immediates ne peut etre disscutee que d’une maniere hypothetique.
Ce n’est que la discussion de la variabilite de composition chimique de differentes roches qui peut nous donner quelques indications a cet egard. II faut d’ailleurs remarquer, que les diffe
rentes formes des roches chimiquement analysees nous donnent
dans sa variabilite l’effet finał de la differenciation, c’est a dire
l’effet total de deux s^ades d’eyolution.
Dans la litterature petrographique contemporaine de
Suisse et d’Allemagne on se sert usuellement de la
methode de Niggli4) dans la representation graphique
de differenciation d’une certaine serie lithologique. Nous
avons aussi employe cette methode graphique pour les roches
sub-beskidiques. Les coordonnees si, al, fm, c, alk, necessaires
a la construction du diagramme de Niggli, sont representees
dans le Tabl. III. pag. 785. Le diagramme meme est donnę
*) F. Bauer. Petrographische Untersuchung des Duppauer
ralithvorkommens (Tcherm. Min. Petr. Mitt. XXII. 1903 p, 286).

The-

5) A. Lacroix. Mineralogie de Madagascar II. p. 623, III. p. 188.
’) F. K. Drescher und H. K. E. Krueger Der Peridotit von
Kaersut (Groenland) und sein Ganggefolge ais Beispiel einer Sekretions.
dillerentiation (N. Jhrb. f. Min. Abt. A; B. B. LVII. 1928 I. H.).
*) P. Niggli. Gesteins- und Mineralprovinzen 1923.
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par la fig. 1.; pour le rencie plus simple et plus comprehensible nous avons tracę a cóte des lignes brisees, aussi des courbes pour toutes les 4 valeurs al, fm, c, alk par interpolation
librę des points representatifs correspodents. Notons les particularites suivantes de ce diagramme:

1. Les lignes al et fm se croisent dans un certain point
(i s o f a 1 i e) qui correspond a si—124. D’aprós Niggli c’est une
caracteristique du type alcalin (sodique) de differenciation.
(160)
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Les diagrammes des series lithologiques d’un caractere a 1 c alino-calcique demontrent leur isofalie aux valeurs plus
elevees de si.
2. La ligne al monte continuellement a droite ; la ligne
alk se comporte d’une faęon pareille et elle ne s’approche pas
du tout de la premiere. En meme temps la ligne c, apres
avoir passe le maiimum a si = 100 descend tres doucement
a droite. Cela signifie que 1’anorthite virtuelle abonde meme
dans les types les plus clairs.
3. La roche de Ti cha (No 6) ne s’accorde point avec le
schema du diagramme, parcequ’elle est extremement pauvre
en silice et relativement riche en al, c et alk. La cause en est
1’abodance extraordinaire d’apatite et d’oxydes de fer. Les
roches No. 10. et-No. 11. demontrent une discordance beaucoup
moins prononcee et peu importante. La premiere d’entre elles
(diabase de Boguszowice) ne possede qu’un faible deficit de
silice et elle presente une formę commune alcalino-calciq u e; dans la seconde (roche de Certuv młyn) le deficit de
silice est tres grand, ce qui entraine la formation de nepheline
en quantite considerable.
En resume nous pouvons dire, que la differenciation du
magma sub-beskidique montre plusieurs marques toutes particulieres. Ayant en generał une tendance alcaline a cause
de la presence des feldspathoides, elle gardę toujours une quantite considerable d’anorthite et par consequent elle s’incline
vers le type alcalino-calcique. De plus, lorsqu’elle
donnę naissance aux types riches en potasse, nous devons souligner, qu’elle embrasse tous les trois rangs etablis par Niggli:
alcalino-calcique, sodique etpotassique.
Quand a la cause de differenciation du magma sub-beskidique il nous semble le plus convenable d’admettre, que c’etait
surtout la cristallisation fractionneedu magma prirnitif, qui gouvernait le modę de cette differenciation. Nous acceptons alors en generał la these de N. L. Bo wen fixee et approfondie dans son ouvrage recent „The evolution of the
igneous rocks11. Nous supposons, que dans le magma primitif de notre region une cristallisation et une concentration
locale de differents ólements etaient la cause principale de son
hśtórogóneite.
„Kosmos4* 1929.

(161)
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Si nous voulions acquerir des indications sur le sens de
cette differenciation par cristallisation il serait
profitable de nous servir d’uue methode graphique quelconque.
Une methode pareille raisonnablement employee pourrait nous
eclaircir parfois meme les questions extremement compliquees,
dont la resolution par une autre voie semble d’etre presque
impossible. D’autre part il faut nous rendre compte, qu’en
egard a une question si difficile: celle de differenciation, il
existe dans chaque methode graphique plusieurs risques, de
representation trop succinte ou meme d’alteration du sens veritabló. En employant dans notre etude la methode expliquee
ci-dessous, nous avons pieine conscience de toutes ces difficultes et de ces risques. Nous nous servons d’elle pourtant, parce
qu’elle nous renseigne sur la question de differenciation d’une
faęon tres interessante et en meme temps conforme a notre
conviction personnelle.
Si nous desirons illustrer la differenciation par cristalli
sation, nous ne pouvons pas appliquer la methode de Niggli.
Les coordonnees si, al, fm, c, alk ne prennent part a cette
differenciation que sous formę des mineraux qu’elles constituent,
mais elles memes ne peuvent avoir aucune signification reelle.
U est evident, que dans cette differenciation le role de MgO
et FeO dans l’olivine n’est pas le meme que dans les pyroxenes; CaO doit se comporter autrement dans la diopside que
dans 1’anorthite; la potasse et la soude, unieś dans la coordonnee alk jeuent dans la differenciation des róles tout a fait
differents.
Nous devons alors employer une methode, qui soit basee
sur les valeurs de veritables mineraux des roches. U serait evidement preferable d’assortir les mineraux reels de la sórie lithologique en question. Ce principe peut etre róalisó sans difficulte
dans les rógions ocupees exclusivement par les roches grenues,
holocristallines, dont la composition mineralogique reelle peut
etre etablie au microscope d’une faęon quantitative; mais dans
la province sub-beskidique, qui englobe beauooup de roches
microlitiques ou semicristallines, rien de semblable ne peut
etre tente, si nous voulions envisager 1’ensemble de toute la
sórie des roches en question.
(162)
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Nous sommes alors forces d’employer la composition minera.
logique virtuelle, calculee des analyses, au lieu de la composition
mineralogiąue reelle. On pourrait se demander si la discordance
causee par 1’heteromorphisme des roches sub-beskidiąues ne
peut diminuer la valeur de nos investigations. II ne nous
semble pas probable que cette discordance soit si fondamentale. Nous admettons, que les elements virtuels, qui forment
donc l’essentiel de la constitution chimique des mineraux reels,
possedent la valeur principale pour la differenciation par cristallisation.
Voici les principes de notre methode graphique: Dans le
systeme rectangulaire des coordonnees nous prenons pour les
abscisses le rapport Sal: Fem calcule en pourcentages de poids
(x= —— 100); la calcite et l’eau sont alors eliminees du
Sal+Fem’
calcul. Pour ordonnees nous prenons les valeurs de differents
mineraux essentiels de la composition virtuelle de chaque roche
ehimiquement analysee: 1) Orthose, 2) Plagioclase (albite + anorthite), 3) Nepheline, 4) Pyroxene (Diopside,
eventuellement+Hyperstene +Aegyrineff Wollastonite), 5) O 1 ivine. Les oxydes de fer et l’apatite n’ont aucune valeur ge
nerale pour la differenciation et ils peuvent etre omis. Les mineraux mentionnes forment completement la composition virtuelle de toutes les roches sub-beskidiques connues. Dans les
series lithologiques differentes, ou les autres mineraux jouent
un role considerable p. ex. quartz ou leucite, ils doivent aussi
prendre part a la construction du diagramme.
Chaque roche analysee possede alors dans le diagramme
5 points representatifs sur la meme verticale pour les 5 mineraux virtuels. Pour rendre le diagramme plus simple nous mettons les mineraux satures de silice (orthose, plagioclase, pyroxdne) au-dessus de l’axe des abscisses, les mineraux non-satures
(olivine, nópheline) au-dessous de cette ligne. Par les points
representatifs de chacun des mineraux nous traęon des courbes,
qui representent les variations de la composition virtuelle dans
la serie lithologique en question. Le chemin de chaque courbe
suivant l’interpolation librę des points, doit etre tout a fait
continuel et autant que pOssible simple. Ce principe necessite
(168)
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generalement les ramifications de differentes courbes dans certains points de leur parcours.
Le tableau IV donnę les coordonnees des 13 roches analysees. La fig. 2 presente le diagramme construit ii 1’aide de
ces valeurs. Nous allons discuter les particularites de ce dia-

Tabl. IV.
Nr. de
1’anal.

1

2

3

4

6*J

5

7

8

9

10

11

12

13

Sal./Fem. % 27-3 27-9 34-7 37-3 37-6 44-6 47-3 50-3 55-4 60-6 65-6 73-1 90-0

Orthose . .

6-7

3-9

9-5

9-4

7'2 12-2 10-6 18-9 11-7 11-1 18-3 16-7 34-5

. .

3-1

3-9 10-0

6-3

6-8 12-0

Albite

Anorthite .
Nepheline
Diopside

15-9 13-3

—
.

Olivine . .

5-5

6-2

3-7 13-6 27-3

3-2 23-6 13-1

8’1 l£-2 15-9 13-3 18-1 18-3 17-2 18-3 23-3 22-8 25-6

3-7

3-4

6-2

19'2 25-7 27-9 33-5 309
37-5 30-4 18-3

3-4

7-7

1-7 18-4

6-1 24-2 29-9 19-4 18’4 18-6

8-6 194 10-8 11-4

Oxydes de fer 106 11-3 10-7 10-5

6-8 111

8-2 22-1

4-3

4-9 11-1

9-6 11-7 15-2

7-4

8-0 12'2
9-9

49

2-7

4-7

1-2

9-8

9-9

31

La ligne d’orthose commence a gauche avec les valeurs tres petites de ce minerał (env. 4°/0) et elle monte continuellement dans le sens droit jusqu’au point correspondant
a la valeur de 42°/0 environs de Sal: Fem. Ici elle se divise en deux
branches: la superieure correspond aux roches a caractere monzonitiąue (riches en orthose), l’inferieure aux roches communes
avec la preponderance de la soude sur la potasse.
La ligne de plagioclase a partir du cóte gauche
est au commencement simple, mais plus loin elle se ramifie
en trois branches: 1) La plus basse, correspondante aux roches
monzonitiąues, 2) la moyenne normale, ou le plagioclase do
mino sur les autres elements blancs, 3) la plus haute qui monte
rapidement a droite, vers la roche No. 10 (diabase de Boguszowice) d’un caractere gabbro-dioritique du magma.
*) L’apatite y est tres abondante — U'8%(164)
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La ligne de nepheline est tres simple dans son par
cours et elle demontre une lente augmentation de la valeur de
ce minerał dans la direction leucocrate. Elle possede donc
aussi deux ramifications: une qui s’approche de zero, est deter-

Fig. 2.

minee par le diabase de Boguszowice, qui ne contient que les
traces des feldspathoides; l’autre court vers la roche No. 11
(monzonite nephelinique sodique de Ćertuw młyn) relativement
tres riche en nepheline.
(165)
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La ligne de diopside formę deux branches dans la
partie gauche du diagramme; la superieure nommee pyroxenolitique et 1’inferieure peridotitiąue. A droite, parmi les roches
leucocrates, ces deux branches se confondent dans une seule.
La ligne d’olivine dans la partie melanocrate est
aussi divisee en deux branches semblables qui se reunissent
a droite.
En nous basant sur le modę de parcours de differentes
courbes dans le diagramme de variation des roches eruptives
de la region sub-beskidique nous pouvons distinguer quelques
tendances de la differenciation: les unes sont dirigees dans le sens melanocrate, les autres dans le sens leucocrate. Ces tendances semblent etre justifiees theoriquement par
les principes de la differenciation par cristallisation (B o w e n).
Voici les tendances principales:
1) Tendance peridotitique (accumulation d’olivine)
2) Tendance pyroxenolitique (accumulation d’augite);
3) Tendance gab bro-d ioritique (concentration du
plagioclase et epuisement des feldspathoides).
4) Tendance mcnzonitique (concentration d’orthose)
avec une tendance subordonnee des monzonites nepheliniques sodiques (concentration de nepheline).
&) Tendance essexitique (caracterisee par la con
centration de tous les elements incolores en proportion constante,
avec la preponderance du plagioclase qui devient de plus en
plus sodique dans le sens leucocrate de differenciation).
II nous parait profitable d’ajouter un diagramme pareil
pour la region eruptive d’Ecosse occidentale qui est tres analogue a la region sub - beskidique (d’aprós les travaux de G.
W. Tyrrell1). Ce diagramme (Fig. 3) est basó sur les analyses
chimiques des 13 roches de cette contree, dont les coordonnóes
presentent le Tabl. V. L’arrangement des courbes dans ce dia') G. W. Tyrrell. The late paleozoic alcaline igneous rooks of the
West of Scotland (Geol. Mag. 1912 D. V. V. IX. 2, 8).
G. W. Tyrrell. The Bekinkinite of Barshaw aud the associated
rocks (Geol. Mag. 1915 D. VI. V. II. 613, 614).
G. W. Tyrrell. Classification and age of the analcite-bearing igneous
rocks of Scotland (Geol. Mag. 1923 p. 249—260).
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gramme demontre en generał certaines ressemblances, mais
aussi certaines differences en comparaison avec le diagramme
des roches sub-beskidiques. Citons les particularites suivantes
des roches d’Ecosse occi den tale.

Tabl. V.
1

No.

Sal./Fem %

2

3

4

6

5

8-9

2-8 14-5 15-0

8-9

7-2 11-7

3-1

5-8

3-7 .8-9 13-6 11-0

Anorthite .

—

—

Nepheline .

6-2 13-6

Albite

Diopside

. .

8

9

10

8-3 10-0

Oxydes de fer

12

13

14-7 16-1 16-4 30-3 17-0 12-8 26-4 —
9-1 11-9 12-5

8-3

8-9 25-6

8-4 14-4 17-8 28-8 29-3 26-2 49-2

6-8 13-3 15-2

26-7

9-7 21-9 —

. 20-7 42-5 24-7 26-7 232 15-1 28-2 20-7 12-7 19-7

Olivine . .

11

15-1 28-5 35-1 50-4 52-4 54-6 56-4 59-6 63-5 65-0 65-2 68-6 81-5
5-0

Orthose

7

4-4

3-3

25-6 —

8-2 17-0 ’ 8-1

52-9 15’7 345 14-3 13-6 18-8

3-8

6-9 15-6

1-4 13-2

33

0-4

7-2

8-8

9-2

9-3 11-7

7-8

7-2

6-3 11-9

3-8

1) Pćridotite hornblendiąue
2) Thćralite-Picrite . . .
3) Kj lite...................... .
4) Dokrite essesistiąue .
5) Essexite.......................

6) Bćkinkinite ................
7) Basalte tesehćnitiąue .
8) Teschćnite...................
9) Basalte oliriniąue . . .
10) Lugarite.......................
11) Basalte oliriniąue . . .

12) Lugarite.......................
13) Syćnite analeimląue

5-8

8-6

Lugar, Ayrshire
Lugar, Ayrshire
Benbeoch, Ayrshire
Mauchline, Ayrshire
Craw, Lennoxtown,
Glasgow
Barshaw n. Paisley
Lugar, Ayrshire
Lugar, Ayrshire
Killpatrick Hills, Dumbartonshire
Barshaw n, Paisley
Killpatrick Hills,
Glasgow
Lugar, Ayrshire
Mauchline, Ayrshire

5-8

IV(V) 1'.4.1'.2
IV.'2.2.2.2
(III)IV. 1'. 3'. '2.2
III.6.'3.4 [2.2.2.3]
III.6.'3.4 [2.2.2.3]
III. (5)6.'4. (4)5
'III.6.'3.4
(11)111.6.2.4 [2.2.2.3]

II(1II).(5)6.3.4'
II(III).6(7). 1 .(4)5

11(111’1.5.3'. 4
II'. (6)7.1 '.(4)5
'II.5.1'.'4

L’orthose est en generał moins abondante que dans les
roches sub-beskidiques. La ligne principale a partir des peridotites monte tres doucement aux lugarites, qui sont les roches
remarquablement sodiques. La branche superieure de cette ligne,
qui en passant par les teschenites propres se dirige vers la
(167)
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I

Fig- 8.

(188)
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syenite analcimique, est caracterisee par 1’augmentation plus
rapide de la teneur en orthose et elle est comparable a la tendance monzonitiąue de la rógion sub-beskidique.
Le plagioclase s’accumule beaucoup plus fortement
et il se partage en trois branches. De la branche principale
qui monte rapidement vers les basaltes oliviniques se degage
une autre qui se dirige vers la syenite analcimique en s’appauvrissant en anorthite. La branche inferieure passe aux lugarites, qui sont presque depourvues de 1’anorthite.
La nepheline possede une ligne ramifiee en trois
bras. Deux sont caracterises par la tendance d’epuisement de
ce minerał, la troisieme monte rapidement aux lugarites, qui
sont tres riches en feldspathoides.
Le pyroxene et l’olivine donnent les courbes de
variation tres analogues. Les courbes principales courent a partir de la peridotite a la syenite analcimique. Chacune d’entre
elles possede deux ramifications: une dans le sens melanocrate
est caracterisee par 1’abondance de pyroxene et une quantite
reduite d’olivine (tendance pyroxenolitique); l’autre dans le
sens leucocrate, determinee par les basaltes oliviniques, demontre la preponderance d’olivine sur le pyroxene. Nous pouvons
remarquer, qu’en genóral ces deux mineraux se comportent
reciproquement d’une faęon antagonique: dans les roches riches
en olivine le pyroxene recule et inversement, en presence de
grandes quantites de pyroxene l’olivine est reduite.
La comparaison de la province ecossaise avec la province
sub-beskidique donnę les differences suivantes. L’orthose est
moins abondante dans la premiere et les tendances de sa concentration sont beaucoup plus faibles. Le plagioclase des
roches d’Ecosse, qui, eccepte les roches melanocrates, domine
toujours cosiderablement sur 1’orthose, devient dans les types
leucocrates pauvre ou meme completement depourvu d’anorthite,
ce qui n’a pu etre constate dans les roches sub-beskidiques
analysees chimiquement. La quantite de nepheline est en
Ecosse moins constante, que dans les roches sub-beskidiques.
L’olivine est plus abondante dans les types ecossais et elle
peut s’accumuler tellement dans les types holomelanocrates,
qu’elle peut fournir de veritables peridotites. Neanmoins nous
pouvons remarquer, qu’en generał la disposition de differentes
(169)
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lignes et leur modę de ramification possedent un caractere
oommun dans les deux regions en question. Dans l’une et l’autre nous trouvons les roches alcalino-calciques a, cóte des roches
alcalines, liees ensemble dans un tout.
Revenons maintenant a la discussion du diagramme de
variation des roches sub-beskidiques et dirigeons notre attention sur les points de ramification de diffórentes courbes. II est
facile a reconnaitre que tous ces points sont grouppes dans
l’espace du diagramme entre les valeurs 42°—6O°/0 du rapport
Sal:Fem. Ces points de ramification donnent le commencement
aux tendances mentionnees de la differenciation du magma
primitif. II nous semble alors vraissemblable que precisement
dans cette partie du diagramme doive se trouver ce magma
primitif de la region sub-beskidique. La compo
sition virtuelle probable peut etre etablie d’une maniero aproximative a l’aide du meme diagramme.
Orthose........................................ 10 —15°/0
Plagioclase (Abi Anx—Alr An3) 20-35„
Nepheline................................... 5— 8 „
Diopside................................... 20 — 30 „
Olivine................................... 4—12 „
(Oxydes de fer) .... environs 11 „
Avec la meme probabilite nous pouvons deduire aproximativement les parametres de ce magma primitif 111.(5X6).
3.4[2.2.2.2J.
Ce sont donc les parametres d’un magma gabbroessexitique 1).
') Egalement en s’appuyant sur le diagramme de variation des ro
ches eruptives d’Ecosse occidentale nous pouvons admettre, que le
magma primitif de cette region trouve sa place aussi dans la partie
centrale et mesocrate du diagramme (40-56% Sal: Fem.). Sa composition
yirtuelle approximative doit probablement montrer la composition suivante.
Orthose............................................... 8—10%
Plagioclase (zld? 4nt — Abt Xnj) . 20—85 „
Nepheline........................................... 7—18 „
Pyroxene........................................... 20—25 „
Olivine............................................... 12—20 „
(Oxydes de fer).............................. 7— 9 „
Les parametres admissibles III.6.8.4[2.8.2.2] sont trfes yoisins des
paramfetres du magma primitif hypothótique de la region sub-beski-

(170)
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La discussion des diagrammes de variation nous conduit
a cette hypothese: que les differentes formes des roches subbeskidiques derivent d’un commun magma primitif gabbroessexitique par voie de differenciation par cristallisation. Nous
acceptons alors la these de Bo w en qui considere la cristalisation fractionnee comme l’agent principal de la differenciation
en generał. Nous ne pouvons pas nous aventurer plus loins
dans les considerations detaillees sur le modę dont se sont passes les proces de cette differenciation, et pourquoi ils ont con
duit precisement aux tendances que nous avons distingue. Nous
devrions tourner continuellement dans la sphere des hypotheses
et des conjectures, qui pourraient avoir un fondement theorique plus ou moins justifie, mais qui ne pourraient etre verifiees d’aucune maniero. Nous venons indiquer seulement une
circonstance d’une valeur plus generale, liee etroitement a la
question de differenciation.
La plupart des petrographes contemporains accepte cette
hypothese, que le magma principal et originel possede un caractere basaltique commun et que toutes les roches eruptives
sans exception ne sont que les derives de ce magma basaltique.
On peut se demander alors, quelles sont les relations du magma
primitif sub-beskidique avec le magma basaltique originel. Les
parametres d’un magma basaltique normal sont a peu pres
III. 5.3.4; ceux du magma subbeskidique hypothetique
111.(5X6).3.4. II resulte donc que la seule difference consiste
dans le dóficit de silice dans le magma sub-beskidique, ce qui
entraine la formation inevitable des feldspathoides. Pour deduire alors le magma sub-beskidique du magma basaltique normal
il n’est pas necessaire d’admettre aucune transformation profonde; il suffit simplement de soustraire une partie de silice, pas
trop grandę d’ailleurs. Ainsi devient justifiee l’hypothese que
le magma sub-beskidique s’est developpe du
magma basaltique normal par sa des ilification.
dique. Cependant a cause de la ąuantite plus petite d’orthose et du dśficit de
silice plus prononce il nous semble próferable d’employer le terme magma
gabbro-theralitiąue comme detinition du caractere chimiąue du ma
gma primitif d’Ecosse occidentale.

(171)
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R. Dały1) a pose cette these que le magma basaltiąue
normal peut subir une desilification a cause de 1’assimilation
des roches calcaires et qu’il donnę par sa differenciation subsequente les derives alcalins a feldspathoides. N. L. Bowen
(loco cit.) etait auparavant l’adversaire absolut de cette these
mais dans son dernier ouyrage il avoue, que la formation des
roches a feldspathoides par cette voie n’est pas impossible dans
certains cas; pourtant il soutient, que le plus fróquemment,
il n’est pas necessaire d’admettre une assimilation pour faire
expliquer la genese de ces roches et qu’elles peuvent se former
aussi bien par la voie de la differenciation par cristallisation.
Hommel 2) tente a expliquer la desilification des derives leu
cocrates par la transformation de l’olivine en metasilicates.
Nous reconnaissons que les roches sub - beskidiques
peuvent deriver du magma basaltique par voie de la cristalli
sation fractionnee, suivant les principes de Bowen. Cependant nous ne pouvons pas nier, que 1’hypothese de Dały
puisse nous expliquer le passage du magma basaltique au
magma gabbro-essexitique. II faudrait alors attribuer une valeur
toute speciale au diabase de Boguszowice, qui est caracterise
par le type basaltiąue presque normal de son magma, comme
nous l’avons signale plusieurs fois. II pourrait donc constituer
la roche la plus rapprochee du magma basaltique primitif.
M. Pacak accepte l’hypothese de Dały et il voit dans
1’assimilation des sediments calcaires le moteur principal de
differenciation du magma sub-beskidique. II en cherche de preuves dans l’existence de calcite, des zeolites, de la prehnite etc.
- dans les roches en question. Dans un des chapitres precedents
nous avons souligne que ces mineraux ne peuvent etre consideres comme les produits d’une veritable assimilation magmatique (Voir p. 777). II nous semble en genóral que le role
d’assimilation a ete fortement exagere par cet auteur.
D’apres nos recherches nous arrivons a cette conclusion,
que les preuves directes, de 1’assimilation des sediments calcai
res quelconques par le magma, manquent completement. Meme
1 R. A. Dały. Origin of the Alcaline Rocks. ęBull. Geol. Soc. An.
XXI. 1910). Igneous rocks and their origin. 1914.
’) W. Hommel. Grundztlge der systematisclien Petrographie auf
genetischer Grundlage (Berliu 1919).
(172)
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si une assimilation du calcaire par le magma primitif basaltique a eu reellement lieu dans notre region, il nous semble,
que son role etait relativement tres modeste, borne a une desilification assez faible de ce magma. Cette assimilation n’a
pu toucher les schistes marneux du Cretace de Cieszyn, en
contact avec des intrusions minces et relativement froides.
remplies par le magma deja partiellement differencie. La possibilite d’une assimilation n’existe qtie dans des profondeurs
plus considerables, probablement au sein d’un reservoir magmatique, dont la place, les dimensions, les alentours et les circonstances en generał resteront pour nous inconnus.

Explication des planches.
Plancie I.

1. Teschenite monzonitiąue de Marklowice (variete a grain
gros). Grandeur naturelle.
2. Teschenite monzonitiąue de Marklowice (variete a grain fin)
Grand, nat.
3. Syenite nepheliniąue de Punców. Grand, nat.
4. Bekinkinite de Budów. Grand, nat.
5. Teschenite essexitique de Dziengielów. Grand, nat.

P1 a n ch e II.
1. Les schistes de Cieszyn metamorphises au contact avec la
teschenite monzonitiąue de Marklowice (Coupe transversale) Grand, nat.
2. Monchiąuite de Grodziec tachetee d’analcime. Grand, nat.
3. Diabase de Boguszowice. Grand, nat.
4. Palackite de Mistrzowice traversee par une veine brune ri
che eu calcite. Grand, nat.

P1 a n c h e III.
1. Picrite de Lgota. Les cristaux d’olivine un peu arrondis et en partie alteres sont moules poecilitiąuement par une grandę
plagę de hornblende brune. (Grossissement 12, lumiere naturelle).
2. Monchiąuite de Międzyrzecze riche en olivine et
1’augite bordee de la hornblende brune. (Gross. 32. lum. nat.).
3. Monchiąuite olivinifere de Marklowice. Les pseu
domorphoses de l’olivine plongees dans une pate riche en microlites
d’augite moules par 1’analcime et les feldspaths. (Gross. 30, lum. nat.).
4. Les amygdales de la calcite dans la roche de Gro
dziec. (Gross. 10, lun. nat.).
5. Le contact de la monchiąuite de Grodziec avec
les schistes marneux. Les amygdales calcitiąues et de petites pseudo(173)

848

K. Smulikowski

morphoses d’olivine plongees dans une pate vitreuse presąue opaąue.
(Gross. 15, lum. nat.).
6, Ouachitite apatitiąue de Ticha. Les grands prismes hexagonaux de l’apatite sont troubles et bordes d’une lisióre
limpide trśs mince. Ils sont enveloppes poecilitiąuement par une grandę
lamę de biotite. Le fond vitreux zeolitise renferme plusieurs prismes
minces de 1’augite et les baguettes limpides de l’apatite. (Gross. 32,
lum. nat.).

P1 a n c h e IV.
1. Diabase de Boguszowice. Un grain irregulier de
1’augite (au dessous i droite) coupe par une lamelle du plagioclase
trouble (tendance ophitiąue de structure). (Gross. 24, lum. nat.).
2. Camptonite de Simoradz. Magnetite formę un treillis
delicat au fond de petites lamelles du plagioclase. (Gross. 32,
lum. nat.).
3. Veine riche en calcite dans la palackite de Mistrzowice. Les tablettes du labrador plongees dans la pate microgrenue
de calcite. (Gross. 15, Nicols croises).
4. Monzonite nepheliniąue de Pastwiska. Un cristal
automorphe de 1’augite titanifere moule par un melange clair d’orthose sodiąue et de pseudomorphoses nepheliniąues fibreuses. (Gross.
30, lum. nat.).
5. Bekinkinite de Biała. De grandes plages de la horn
blende brune (tres foncee) englobent poecilitiąuement de petits pris
mes de 1’augite. (Gross. 15, lum. nat.).
6. Une trainee melanocrate microcristalline dans la tesche
nite monzonitiąue de Kocobędz. (Gross. 15, lum. nat.).
Planche V.

1. Monchiąuite de Jasienica. Les cristaux automorphes
de 1’augite et de la hornblende sont cimentes par la pate vitreuse,
trouble et chargee des microlites. C<1 et li. apparaissent les plages
irregulieres du labrador tres frais. (Gross. 30, lum. nat ).
2. Fourchite de Boguszowice. Les prismes augitiąues
sont caves au centre. Le fond trouble est constitue par la pate analcimiąue riche en microlites. (Gross. 35, lum. nat.).
3. Fourchite de Boguszowice. La pate claire analcimique est trós riche en microlites des feldspaths indeterminables, de la
hornblende et de la biotite. Les petites baguettes de 1’apatite penitrent les cristaux de 1’augite et de la hornblende. (Gross. 15, lum. nat.).
4. La meme roche. Une prisme automorphe de la hornblende,
resorbee aux bords et frangee de 1’augite melangee d’oxydes de fer.
(Gross. 30, lum. nat.).
5. Fourchite de Ticha. Une baguette de hornblende fortement corrodee par la pite alcaline. Le sphine aciculaire et 1’augite
(174)
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aegyriniąue dissemines dans cette pate resultent de cette reaction
chimiąue. (Gross. 35, lum. nat.).
6. Fourchite de Skoczów. Le fond vitreux trouble passe
aux plages limpides de 1’analcime pure, qui renferme les cristaux
intacts de la hornblende et les lamelles de biotite. (Gross. 30,
lum. nat.).

P 1 a n c h e VI.
1. Fourchite de Skoczów. L’analcime limpide automorphe
vers la calcite (grisatre, au milieu de l’image). (Gross. 30, lum. nat.).
2. Teschenite alteree de Kocobędz. Les pseudomorphoses de 1’augite automorphe sont occupees par la chlorite p&le ponctuee de leucoxene. (Gross. 35, lum. nat.).
3. Ouachitite de Stanisłowice. Une grandę lamę de biotitę englobe poecilitiąuement de petits prismes de 1’augite, les baguettes
de 1’apatite et les grains des oxydes de fer. (Gross. 15, lum. nat.).
4. Syenite analcimiąue de Punco w. Les tablettes
limpides d’orthose sodiąue et les pseudomorphoses automorphes de
nepheline (section rectangulaire A droit) sont moulees par 1’analcime
trouble. (Gross. 30, lum. nat.).
5. Syenite nepheliniąue de Punco w. L’augite aegyrinique (ó, structure en sablier), la hornblende brune en formę de ba
guettes tres allongees et le sphene se detachent d’un fond clair constitue par les pseudomorphoses fibro-lamellaires de nepheline et par
1’orthose pulverulente. (Gross. 46, lum. nat.).
6. Gauteite natrolitiąue de Kocobędz. Un phenocristal du feldspath (andesine analcimisee au centre, l’orthose sodiąue
aux extremites) est plonge dans une pate riche en microlites de 1’or
those sodiąue et en agregats fibreux de la natrolite. (Gross. 35,
lum. nat.).
Carte des gisements des roches eruptives
subbeskidiąues.

La partie occidentale (moravienne) d’apres M. Pacak, la
partie orientale (Silesie polonaise) d’apres l’auteur. La partie centrale
(Silesie tchecoslovaque), qui n’etait examinee en detail ni par
M. Pacak ni par l’auteur, est completee d’apres la carte manuscrite
de V. Uhlig (Geologische Reichsanstalt, Wien 1886, 1887).
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